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 التقدٓه ّالتأخرياضلْب 
 اٌواع التكديي 

 تدأبوـتقدٓه اخلرب علٙ ال. 1
 تقدٓه املفعْل بُ علٙ فعلُ . 2

  :صيؼ االوتخاُ الوزاري 
 .انتؼكد٘ ٚبني ْٛع٘ ٚسهُ٘ ـانكًا ايهبب ظ يف ايِٓ تكؿِٜ َا سك٘ ايتأػري 

 .اَا إ ٜهٕٛ تكؿِٜ اـرب ع٢ً املبتؿأ أٚ تكؿِٜ املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ : ايٓٛع : اؾٛاب 

 اَا إ ٜهٕٛ ٚدٛبًا أٚ دٛالًا: اؿهِ 

 .ـنك ايكاعؿ٠ : ايهبب 

 تكؿِٜ اـرب دٛالًا/ ػاّ باملؿعٍٛ ب٘ : ايػكض َٔ ايتكؿِٜ 

 اٌواع اجلىن يف المػة العربية
ٖٚٞ تبؿأ أٚال باملبتؿأ ٜٚأتٞ اـرب ثاًْٝا ظ ملبتؿأ ٚاـرب ُٖٚا َكؾٛعإ تتهٕٛ َٔ ا :اجلىمة االمسية 

قٌُؿ يف ظ قٌُؿ ْادٌض : َهٌُ ي٘ ٚب٘ متاّ املع٢ٓ مٛ ظ ألٕ اـرب َٚـ يًُبتؿأ 

ـِ  ُ٘ ظ ايُ  .قٌُؿ ٜؿقُى ؾقن

ل٤ املهٌُ ٚاملؿعٍٛ ب٘ ٖٛ اجلظ تتهٕٛ َٔ ايؿعٌ املتعؿٟ ؾايؿاعٌ ؾاملؿعٍٛ ب٘  :اجلىمة الفعمية 

 .قكَأ قٌُؿ ايؿقَى : ٠ ٚيٝو أنانًا ؾٝٗا مٛ ٍيًذِ

 تقدٓه اخلرب علٙ املبتدأ
ٜٚتكؿّ اـرب دٛالًا ظ ٚايتكؿِٜ ٜهٕٛ يع١ً م١ٜٛ ظ ٜتكؿّ اـرب ع٢ً املبتؿأ ٚدٛبًا ـُه١ انباب 

ٜٚهٕٛ ايتكؿِٜ يػكض بالغٞ ظ ألقبع١ انباب 
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 ّجْبًامْاضع تقدٓه اخلرب علٙ املبتدأ 
جيب اٌ ٓتقدو اخلرب علٙ املبتدأ ّال جيْش تأخريِ: أٖ 

اذا اتصل باملبتدأ ضنري ٓعْد علٙ بعض اخلرب ّجب تقدٓه اخلرب علٙ املبتدأ : املْضع األّل 
 .حتٙ ال ٓعْد الطنري علٙ متأخس لفعًا ّزتب٘ 

ٜٚأتٞ بعؿٙ املبتؿأ  (يب٘ مج١ً ظكؾ١ٝ أٚ يب٘ مج١ً َٔ داق ٚفكٚق ) يف ٖفا املْٛع ٜهٕٛ اـرب 

تٟٛ ع٢ً ُْري ٜعٛؾ ع٢ً ي٤ٞ َٔ اـرب املكؿّ ايفٟ ٜض

 .يف ايُـ طالب٘ : يٛ قًٓا  *

 .طالب ايُـ : أٟ ظ ( يف ايُـ ) ٜعٛؾ ع٢ً اـرب املكؿّ ( اهلا٤ ) ؾايُٓري 

ى يف يبايفٟ ٜعٛؾ ع٢ً اـرب ثِ أػكْا اـرب ؿؿخ ( اهلا٤ ) أَا اـا قؿَٓا املبتؿأ املتٌُ بايُٓري 

 .املع٢ٓ 

ٌَ َأْو َعَهَ ُلُهٌٍة َأْلَفبُنَيب}قاٍ تعاىل  * ٌَ اْنُمْسآ 24قُؿ {َأَفاَل ََّخَدبَُّسً

ًُْمِخِس َلْدُزُه}قاٍ تعاىل  * ًََعَهَ اْن ًٌُِسِع َلَدُزُه  236ايبكك٠ {َعَهَ اْن

صَٔ سهٔ انالّ املك٤ تكن٘ َا ال ٜعٓٝ٘ ( : ط  ") ايكنٍٛ ايهكِٜ قاٍ  *

 ُٕ سبٝبٗاعٟعععئ ععٍعععععٕ ّعععىععععٍٚ َى قؿق٠ٌ     ععا بعععَى إدالاًل ّٚععابعععأٙ: قاٍ ايًاعك  *

 ت َك٠٤ٚ سهاؾٖاعٟعععٍ بععععىععععٍٚ ٕ سانٍؿعععٕٚ عؿا٠ٚ ّععىٍععّععال ٟ: قاٍ ايًاعك  *

 ٚق بٓادٞعا٤ األّعععٕععأغعععٚيٝو ب ا     ٙععتك٣ املك٤ كًٛقًا ٚيًعني سغ: قاٍ ايًاعك  *

َّ اٍ: قاٍ ايًاعك  * ِٕ أ  ّ ٜعٓٗا عٔ دُٓٛغ َباقٖاععععاـا ٍ ْٛسٗا    عؤاؾ زععععفععيًٓؿو إ

 ؾٌٜؿعٌق ٍععععا أّععٙعععٚ ٍعععغعّعععاـا ت ٕ     عىعا ٍٚععٙععتعٍععععفعععاّ ؽععععألٟعععععٍ: قاٍ ايًاعك  *

ٍُ ع: قاٍ ايًاعك  * َٕ أغعععععاـا ب ٣ ايعنَي ؾَعٗا      ٍععٚاثكٌ قُٛ  ابعلَّ إٟعععععاب ٚعععبعععا

 َٚٔ ػري اػالم ايكداٍ ٚقٛقٖا ا اؾٌٗ أعذب اًٖ٘      عععععٚقٌٛق اـا ّ: قاٍ ايًاعك  *

ُ٘ ٚيكٌّ مٍمٔ ٣ْٛ ايًك َكتهب٘  * َُّٔ ٣ْٛ اـري ؾاعً َِ ػرٌي 

 .يًعكام قداي٘ ظ يبالؾٟ ٖٛاٖا ظ يًؿُش٢ سالٚتٗا ظ يف اؿؿٜك١ ايذاقٖا  :أمثل٘ أخسٚ بطٔط٘ 
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َع ظ اـرب يب٘ مج١ً ٚاملبتؿأ حيتٟٛ ع٢ً ُْري ٜعٛؾ ع٢ً ي٤ٞ َٔ اـرب : يف نٌ االَج١ً أعالٙ  *

( يب٘ اؾ١ًُ ٚايفٟ ٜعكب ػرب َكؿّ ) ايُٓري املتٌُ باملبتؿأ َا ٜعٛؾ عًٝ٘ االْتباٙ جيب إ ٜطابل 

 .َٔ سٝح االؾكاؾ ٚايتج١ٝٓ ٚايتفنري ٚاؾُع 

( اـا نإ اـرب يب٘ اؾ١ًُ حيتٟٛ ع٢ً ُْري )  :والحعة وّىة جدًا 

إ املبتؿأ ) ب بهب: اـا نإ يف املبتؿأ ُْري ْٚؿو ايُٓري َٛدٛؾ يف اـرب ٜهٕٛ ايتكؿِٜ دٛالًا . 1

( َعكؾ١ ٚاـرب ْهك٠ 

َِ ِدٍّ}قاٍ تعاىل  * ًَِن {َفَهُو َأْجُسُه ِعنَد َزبِِّو}ظ 262ايبكك٠ َٔ اآل١ٜ {نَُّيْى َأْجُسُىْى ِعنَد َزبِِّيْى}ظ 6ايهاؾكٕٚ {َنُكْى ِدُّنُكْى 

112ايبكك٠ َٔ اآل١ٜ 

 املبتؿأ ٜهٕٛ سهُ٘ دٛال ايتكؿِٜ أًٜٓاع٢ً ُْري ال ٜطابل ( يب٘ اؾ١ًُ ) اـا است٣ٛ اـرب . 2

ًَِفُْكْى َزُسٌُنُو}قاٍ تعاىل  * ًََأَُخْى ُحْخَهَ َعَهُْْكْى آَّبُث انّهِو   ٌَ 101آٍ عُكإ َٔ اآل١ٜ {ًََكَْْف َحْكُفُسً

 .ؾِٝٗ اَايتهِ ظ إيٝو قانِٓٗ ظ يٓا أدكِٖ  *

ٚايهبب ألٕ املبتؿأ َعكؾ١ ٚاـرب ْهك٠ 

 .حملُؿ قأٜ٘ ٚيهِ قأٜهِ  ( :وزاري ) س 

 .انتؼكدُٗا َبٝٓا ْٛعُٝٗا ٚايهبب ظ ٚقؾ تكؿميإ 

ع٢ً املبتؿأ ٚدٛبًا ألٕ املبتؿأ حيتٟٛ ع٢ً ُْري ( يب٘ اؾ١ًُ ) تكؿِٜ اـرب : حملُؿ قأٜ٘ : األٍٚ : ز 

 .ٜعٛؾ ع٢ً اـرب 

ايُٓري ؾٝهٕٛ ايتعًٌٝ  تكؿِٜ اـرب دٛالًا الستٛا٤ املبتؿأ ٚاـرب ع٢ً ْؿو: يهِ قأٜهِ : ايجاْٞ 

 .ٜتكؿّ اـرب ع٢ً املبتؿأ دٛالًا ألٕ املبتؿأ َعكؾ١ ٚاـرب ْهك٠ : ايُشٝض 

 :منوذج وَ االعراب 
ٌَ َأْو َعَهَ ُلُهٌٍة َأْلَفبُنَيب}قاٍ تعاىل  * ٌَ اْنُمْسآ 24قُؿ {َأَفاَل ََّخَدبَُّسً

سكف دك : ع٢ً 

يف قٌ قؾع ػرب ( ع٢ً قًٛب ) ايههك٠ ٚيب٘ اؾ١ًُ انِ فكٚق عكف اؾك ٚعال١َ دكٙ : قًٛب 

 .َكؿّ ٚدٛبًا 

ٚاهلا٤ ُْري َتٌُ َبين يف قٌ ظ َبتؿأ َؤػك َكؾٛع ٚعال١َ قؾع٘ اي١ُٓ ٖٚٛ َٓاف : أقؿاهلا 

 .دك باإلْاؾ١ 
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: والحعة 
 :ؾٝهٕٛ املٓاف َٔ ُْٔ اـرب مٛ ظ اـا نإ يب٘ اؾ١ًُ َٓاؾا اىل َا بعؿٙ 

 َك٠٤ٚ سهاؾٖايهٌ بٝت  *

َٓاف ايٝ٘ فكٚق : َك٠٤ٚ ظ َٓاف ايٝ٘ فكٚق ٖٚٛ َٓاف : بٝت ظ انِ فكٚق عكف اؾك ٖٚٛ َٓاف : نٌ ظ سكف دك : ايالّ 

 .يف قٌ قؾع ػرب َكؿّ ٚدٛبًا ( يهٌ بٝت َك٠٤ٚ ) ٚيب٘ اؾ١ًُ 

ق باإلْاؾ١ ٚاهلا٤ ُْري َتٌُ َبين يف قٌ زظ َبتؿأ َؤػك َكؾٛع باي١ُٓ ٖٚٛ َٓاف : سهاؾٖا 

َٔ سهٔ انالّ املك٤ تكن٘ َا ال ٜعٓٝ٘  ( :  ") قاٍ ايكنٍٛ ايهكِٜ  *

َٓاف ايٝ٘ فكٚق : املك٤ ظ َٓاف ايٝ٘ فكٚق ٖٚٛ َٓاف : انالّ ظ انِ فكٚق عكف اؾك ٖٚٛ َٓاف : سهٔ ظ سكف دك : َٔ 

 .يف قٌ  قؾع ػرب َكؿّ ٚدٛبًا ( َٔ سهٔ انالّ املك٤ ) ٚيب٘ اؾ١ًُ 

 .ٚاهلا٤ ُْري َتٌُ َبين يف قٌ دك باإلْاؾ١ ظ َبتؿأ َؤػك َكؾٛع ٚعال١َ قؾع٘ اي١ُٓ ٖٚٛ َٓاف : قن٘ ت

ّجب تقدٓه اخلرب علٙ , اذا كاٌ اخلرب غبُ مجل٘ ّاملبتدأ ىكسٗ غري خمصص٘ :املْضع الثاىٕ 
 .ألىُ ال جيْش االبتداٛ باليكسٗ غري املدصص٘ : ّالطبب , املبتدأ 

ماذا ىعين باليكسٗ غري املدصص٘ ؟ : ع 
مبع٢ٓ إ ٜهٕٛ املبتؿأ انِ ْهك٠ ٚال ٜأتٞ بعؿٙ أٟ يؿغ نٛا٤ نإ انِ ْهك٠ أٚ مج١ً ؾع١ًٝ أٚ : ز 

 .ايٓهك٠  إ اؾ١ًُ تٓتٗٞ باملبتؿأ: مبع٢ٓ ظ مج١ً أمس١ٝ  أٚ يب٘ مج١ً 

ؾهٛف تعكب ظ ( يب٘ مج١ً ) أٚ  (مج١ً امس١ٝ ) أٚ ( مج١ً ؾع١ًٝ ) ٚيهٔ اـا دا٤ بعؿ املبتؿأ ايٓهك٠ 

 .ٖفٙ اؾ١ًُ يف قٌ قؾع َؿ١ ألٕ اؾٌُ ٚايباٙ اؾٌُ بعؿ ايٓهكات ٖٞ َؿات 

:األوثمة 
يهٌ أ١َ أدٌ ظ يهٌ ي٤ٞ اْتٗا٤ ظ يًعكام قداٍ ظ يف اؿؿٜك١ أيذاق ظ يف ايُـ طالب  *

ٌَْق ُكمِّ ِذُ ِعْهٍى َعِهْى}قاٍ تعاىل  * ًََندََّْنب َيِصّد}ظ 76ٜٛنـ َٔ اآل١ٜ {ًََف ٌَ ِفَْيب  35م {َنُيى يَّب ََّشبُؤً

ظ ٚ ) ٚدا٤ بعؿ املبتؿأ سكٚف ايعطـ ظ اـا نإ اـرب يب٘ مج١ً ٚدا٤ بعؿٙ املبتؿأ ْهك٠  :والحعة 

ؾٓعترب إ اؾ١ًُ اْتٗت ٚاملبتؿأ ْهك٠ غري ك١ُُ ( املٓاؾ٣ + ٜا٤ ايٓؿا٤ )أٚ ( ثِ ظ ؾع 

10ايبكك٠ َٔ اآل١ٜ  {َفَصاَدُىُى انّهُو َيَسضًب يََّسٌض ُلُهٌِبِيىِفِ }قاٍ تعاىل  *

ًَِيْنَيب َحْأُكُهٌٌ ِدْفٌءِفَْيب  َنُكْىًَاألَََْعبَو َخَهَمَيب }قاٍ تعاىل  * 5ايٓشٌ {ًََيَنبِفُع 

ِْ اأَلْنَببِة َنَعهَُّكْى َحخَُّمٌٌ}قاٍ تعاىل  * 179ايبكك٠ {ًََنُكْى ِفِ اْنِمَصبِص َحَْبٌة َّبُأًِن
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ًََبِْْنَك ِحَجبٌة}قاٍ تعاىل  * ًَِيٍ َبِْْنَنب  ًَْلٌس  5ؾًُت َٔ اآل١ٜ {ًَِفِ آَذاََِنب 

ًََشِيْد}قاٍ تعاىل  * 21م  {ًََجبءْث ُكمُّ ََْفٍس يََّعَيب َسبِئٌك 

:االعراب 
 يب٘ مج١ً َٔ اؾاق ٚاجملكٚق يف قٌ قؾع ػرب َكؿّ ٚدٛبًا: يف قًٛبِٗ 

 .َكؾٛع ٚعال١َ قؾع٘ اي١ُٓ ايعاٖك٠ ع٢ً آػكٙ َبتؿأ : َكض 

ٚايهاف ُْري َتٌُ َبين يف قٌ دك عكف اؾك ٚيب٘ اؾ١ًُ َٔ اؾاق ٚاجملكٚق يف قٌ ظ ايالّ سكف دك : يهِ 

 قؾع ػرب َكؿّ ٚدٛبًا

َبتؿأ َؤػك َكؾٛع ٚعال١َ قؾع٘ اي١ُٓ ايعاٖك٠ ع٢ً آػكٙ : ؾف٤ 

ؼتٟٛ اآل١ٜ ايهكمي١ أٚ ايبٝت ايًعكٟ ع٢ً أنجك َٔ يب٘ مج١ً ؾٓأػف األٚىل َٓٗا :والحعة 

 ( .ع٢ً األغًب )   ؾتهٕٛ اـرب املكؿّ 

ًَْجبٌ}قاٍ تعاىل  * ًَب ِيٍ ُكمِّ َفبِكَيٍت َش َنُيى يٍِّ َجَينََّى }ظ 33اؿر َٔ اآل١ٜ {َنُكْى ِفَْيب َيَنبِفُع}ظ52ايكمحٔ {ِفِْي

 . 36ايبكك٠ َٔ اآل١ٜ {ًََنُكْى ِفِ اأَلْزِض ُيْسَخَمسٌّ}ظ  41َٔ اآل١ٜ  االعكاف{ِيَيبٌد

ٍ ععٕ َٓو أٚاٙععقِت أْت ٚٙعععفععام َٓالٍٟ ايكًٛب ععالٍ فععععٕععا ّععععٟ يو *

ؾًٍٛ –ا ػالٙ ععّ–ٚيف نٌ نٝـ   َالي١–َا ػال –ى عفعٍ ٕعععٟ ىععععف *

 ؤيٞعٚ ىععٚاٙ ٚٙعععع٤ٟ ىععععع٢ً ٍ ٟععٕعععت أخعععىععععٍ ٍٚعععععععٟ أّععععععععععٍٚ *

 ـا أَكؤ مسعاععٕ ٙععؾٌٗ بأعذب ّ اتٓيتععٚيه٣ٛ عٓؿ ف اَطباق عٓؿٟ *

قٚاغ ٣ اؾٓات ٍععععٟ ْؿتٝ٘ عععف ٣ مشا٥ً٘       ٍعععا أغعععععا اطٝب ايٌٓٝ ّعععّ *

ي١ٝٗ ٕ ععٕٙعٟععٍ بعٟعععتععٍ مععععٚى  ٠عععاٍعٍععععببٝٓٗٔ ٍخ ععؾٟعععٍ غعععىعععٍ *

ّ إالّ عععىعٟععععـٍ فعععععععععإالّ أعععععف آالّّ ععععىععقامععععٍ فعععععألز ؾٟععٕععععع *

َّ: ٚت ٚيهٔ قٌ ععععٍععؽ ٚت ايؿٖك َٜٛا ؾال تكٌ     عٍعععؽا عععاـا ّ *  ققٝب عً

 ًَٝب َبا َتُٝاعا يو بعؿ اٍعّعف  يبٝب١ ؾٝوبٛ ّٚععا تععععؾتو ّععٙعععع *

 ق َهت٦باععايؿًٝهٛف احلإ تبُك  اععٙععععزعععٚاف ٚإععععأٍ ٠ععععععآبععععىعععٍععععٍ *

 اْتٗا٤ت٘ عازععغععت ٍععععاٍععععععٚإ ط  نٌ ي٤ٞععٍٚا ععٙعتعععععاٍععععؾ طععععععمعععععٍ *

ّ ٚايععُا ععإ تههٔ ايًض اْـ بٗا إٔ ْؿٛنِٗ      عععععّٚ ىعععععٕ معععععّععٚاْٞ ٍ *

بٝؿا  ؾْٚٗاى بٝؿا ععععت ؾٕٚعٟعٍعععف ِٖ      عؾا٤ ؾٕٚعٟعععايبععع٠ فعععبعععا األغعععععأّ *
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: اشئمة وزارية 
دكاسات هلا يف ايكًب عُل  ٚبٞ مما قَتو ب٘ ايًٝايٞ .1

 .بني ْٛع٘ ٚسهُ٘ ظ يف ايًطك ايجاْٞ تكؿِٜ  -

 يب٘ اؾ١ًُ ػرب َكؿّ ٚدٛبًا: هلا : ز 

َبتؿأ َؤػك َكؾٛع باي١ُٓ : عُل 

 بٗا أْـ إٔ تههٔ ايًشِ ٚايععُا ٚاْٞ ملٔ قّٛ نإٔ ْؿٛنِٗ         .2

 َا سهِ تكؿِٜ اـرب ؟.أ

 .ادعٌ سهِ ايتكؿِٜ عهو َا ٖٛ عًٝ٘ يف ايِٓ  .ب

يب٘ اؾ١ًُ ػرب َكؿّ ٚدٛبًا : بٗا . أ: ز 

َبتؿأ َؤػك َكؾٛع باي١ُٓ : أْـ 

ـٌ يؿٌٜؿ: لعٌ تكؿِٜ اـرب دٛالًا  .ب  بٗا أْ

 :َا لًت أسؿًا ي٦ٝا إال بٝتًا يألع٢ً ٚيفَّ َٔ ْهبت٘ غ١ُ ٖٚٛ : قاٍ االَُعٞ  .3

 َٔ اؿٛاؾخ إال ايًٝب ٚايًُعاٚاْهكتين َٚا نإ ايفٟ اْهكت      

 .ٚاـنك سهُ٘ ظ عٝٓ٘ ظ يف قٍٛ االَُعٞ ػرب َكؿّ  -

ٚادب ايتكؿِٜ: يفَّ غ١ُ : ز 

( امساٛ االضتفَاو ) اذا كاٌ اخلرب مً االمساٛ اليت هلا الصدازٗ يف الكالو : املْضع الثالث 
 أٌ ٓقع بعدٍا اضه صسٓح أّ مصدز مؤّل : الصماىٔ٘ ّاملكاىٔ٘ ّاحلالٔ٘ بػسط 

: امساء االشتفّاً الدالة عمى السواُ واملكاُ ِي 
اُ كاُ متييسِا دااًل عمى السواُ أو املكاُ وأداة ( كي ) ذلك وك, ( أٌى , كيف , أيَ , أياُ , وتى ) 

. اُ كاُ املضاف اليْ داال عمى السواُ أو املكاُ( أّي ) االشتفّاً 

ٌَ ُيْسَسبَىب}قاٍ تعاىل  * ٍِ انسَّبَعِت أََّّب ٌَََك َع ًََلْد َجبءُىْى َزُسٌٌل }ظ  42ايٓالعات{َّْسَأُن ايؿػإ  {يُِّبنيأََََّ َنُيُى انرِّْكَسٍ 

ٌَْعُد ِئٌ ُكنُخْى َصبِدِلني}ظ 13 ٌَ َيَخَ َىَرا اْن َُّمٌُل } ظ37آٍ عُكإ َٔ اآل١ٜ {َلبَل َّبَيسَُّْى أََََّ َنِك َىـَرا}ظ 25املًو {ًََُّمٌُنٌ

ًََفس ٍَ اْن ٌَْيِئٍر أَّْ َّ ٌُ  .10ايكٝا١َ {اإِلََسب

 ؾ غؿععععؾ ٚقايت بععٕععْشهت ٙا      ععاؾٕٟعععت َت٢ ّعٍعععا مععّعععٍععععى *
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ّٕ ايعالّ األلِعععععّ اـا زعععٙعععف أسبيتععاب أٟععععبعععأَٓالٍ االغ *

 ٕ ايهؿكععَت٢ ايكدٛع اسبيت ّٟ قًيب َٛؾتهِ       ععا قاسًني فعععععٟ *

 ٍ َٔ َمٜؿععٓؿٟ ايُرب ؾكٌ ٙ أٜٔ عٓو ايًُو ٜا يٌٝ ايُؿٚؾ      *

ٚعؿٙ ع٠ ّععععاعععىعععاّ اٍعععععٟععععأ م ا َت٢ قغؿٙ      ععبعّععٍ اٍعععٟععا ٍععععٟ *

ٌٍ ٚأقٝاؾؾ ععقٍععٕ اٍعععهلِ ع ا نٓت يف ْؿك     عععنٝـ ايكياؾ اـا ّ *  أغال

 ؾهٝـ عًٝٓا يٝت يعكٟ ثٓاؤٖا أت ٚإٕ ؾْت      ععـا ثٓا٥ٞ إٕ ٕعععٙعععف *

 :يف االَج١ً اعالٙ ٚقؾت امسا٤ انتؿٗاّ ؾاي١ ع٢ً ايمَإ ٚاملهإ ٚدا٤ بعؿٖا انِ َعكؾ١ ؾتعكب 

 يف قٌ قؾع ػرب َكؿّ تالٖا انِ َعكؾ١

اـا دا٤ بعؿ امسا٤ االنتؿٗاّ ايؿاي١ ع٢ً ايمَإ أٚ املهإ انِ ْهك٠ ؾتعكب آٜا  :والحعة وّىة 

ػرب َكؿّ ألٕ امسا٤ االنتؿٗاّ  هلا ايُؿاق٠ يف ايهالّ 

اىل املٛت ست٢ انتًٗؿ ٖٛ ٚايُرب  أ٢ْ هلِ َرٌب عًٝ٘ ٚقؿ ٢َٓ       *

 .ٕ اـرب َٓاؾًا اىل انِ انتؿٗاّ جيب تكؿِٜ اـرب ع٢ً املبتؿأ اـا نا :والحعة 

 نتاُب َٔ ٖفا ؟ *

انِ انتؿٗاّ َبين ع٢ً ايههٕٛ يف قٌ دك باإلْاؾ١ : َٔ ظ ػرب َكؿّ َكؾٛع ٖٚٛ َٓاف : نتاب 

 .انِ اياق٠ َبين ع٢ً ايههٕٛ يف قٌ قؾع َبتؿأ َؤػك : ٖفا 

ّٟ ؾٜٛإ أْت ؟ *  َاسب أ

انِ انتؿٗاّ َعكب فكٚق باإلْاؾ١ : أٟ ظ ػرب َكؾٛع باي١ُٓ ٖٚٛ َٓاف : َاسُب 

 .َبتؿأ َٓؿٌُ َبين يف قٌ قؾع َبتؿأ: أْت 

ُٔ َٔ أْت ؟ *  أب

 ُٔ انِ انتؿٗاّ َبين ع٢ً ايههٕٛ يف قٌ دك باإلْاؾ١ : َٔ ظ ػرب َكؿّ َكؾٛع باي١ُٓ ٖٚٛ َٓاف : أب

َبتؿأ  ُْري َٓؿٌُ َبين يف قٌ قؾع: أْت 

 .جيب تكؿِٜ اـرب اـا نإ يب٘ مج١ً َٔ داق ٚفكٚق ٚاجملكٚق انِ انتؿٗاّ  :والحعة 

َّ عتابو ؟ *  عال

يب٘ اؾ١ًُ يف قٌ انِ انتؿٗاّ َبين ع٢ً ايههٕٛ يف قٌ دك عكف اؾك ٚ: َا االنتؿٗا١َٝ ظ سكف دك : ع٢ً 

 َبتؿأ َؤػك َكؾٛع: عتابو ظ قؾع ػرب َكؿّ 

 بٝٓهُا ؟إآلّ اـًـ  *

انِ انتؿٗاّ َبين ع٢ً ايههٕٛ يف قٌ دك عكف اؾك ٚيب٘ اؾ١ًُ يف قٌ : َا االنتؿٗا١َٝ ظ سكف دك : اىل 

 .قؾع ػرب َكؿّ
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ـُ   .َبتؿأ َؤػك َكؾٛع باي١ُٓ : اـً

 َٔ أٜٔ يًشك ايهكِٜ َشاب ؟ *

اؾ١ًُ يف قٌ قؾع ػرب َكؿّ  انِ انتؿٗاّ َبين ع٢ً ايؿتض يف قٌ دك عكف اؾك ٚيب٘: أٜٔ ظ سكف دك : َٔ 

 .َبتؿأ َؤػك َكؾٛع باي١ُٓ : َشاب 

 اذا كاٌ اخلرب مقصْزا علٙ املبتدأ: املْضع السابع 
قصس اخلرب علٙ املبتدأ ّختصٔصُ بُ مً دٌّ ضْاِ : الػسض مً التقدٓه 

 .التْكٔد: فاٜدتُ 
( إٌّىا ) الكصر بـ : الطريكة األوىل  *

ُّْا ) تتهٕٛ  عٔ ( إٕ ) ايما٥ؿ٠ ايهاؾ١ اييت تهـ ( َا ) َٔ االسكف املًب١ٗ بايؿعٌ ٚ ( إٕ : ) َٔ ( إ

ايعٌُ 

ًََزُسٌُنُو}قاٍ تعاىل * ًَِنُُّْكُى انّهُو  ًَب  ًََعَهَْْنب اْنِحَسبة}ظ 55املا٥ؿ٠ َٔ اآل١ٜ {ئََِّ ًَب َعَهَْْك اْنَباَلُغ  40ايكعؿ َٔ اآل١ٜ {َفاََِّ

ؾإمنا اـايل اهلل باإلسهإ ًٜكاى ظ إمنا األؾٜب قُؿ ظ إمنا ايًاعُك املتٓيب  *

ؾإٕ ِٖ ـٖبت اػالقِٗ ـٖبٛا  إمنا األَِ األػالم َا بكٝت    *

 (االضتثياٛ املفسغ ) القصس باليفٕ ّاالضتثياٛ : الطسٓق٘ الثاىٔ٘  *
 مبتدأ مؤخس+ إال  +خرب مقدو ّجْبًا  +أداٗ ىفٕ 

 أؾا٠ سُك ًَػا٠ َكٜض      ُْين

ًُِبني}قاٍ تعاىل  * ًُِبنيَفَيْم َعَهَ انسُُّسِم ِئالَّ اْنَبالُغ }ظ 54ايٓٛق {ًََيب َعَهَ انسَُّسٌِل ِئالَّ اْنَباَلُغ اْن ًَِئٌ يِّنُكْى }ظ 35ايٓشٌ {اْن

ًَاِزُدَىب 56غاؾك َٔ اآل١ٜ {ِئٌ ِفِ ُصُدًِزِىْى ِئالَّ ِكْبٌس} ظ71َكِٜ َٔ اآل١ٜ {ِئالَّ 

 ٚدكٌؾ نكاّ كُكات اؾٛاْب ؾُا يٞ إال ايبٝض ٚايبٝض ٚايكٓا     * 

ع ايعععععزعععا ٍعععععععّ *  ٚاٖا َٚاْاععٕ ٙععععى عععععفععععٕاع إال ايفٟ 

ايتكؿِٜ بطكٜك١ ايكُك ٜؿٝؿ ايتٛنٝؿ ٚاعًِ إ قُك اـرب ع٢ً املبتؿأ ٖٛ األق٣ٛ  :والحعة 

 ٚاألنجك تٛنٝؿًا
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: س وزاري 
 ؾمٜٔ َعكْٚا ٚقاع َهؿؾا َا اْا إال مسٗكٟ محًت٘        

َٚا ايؿكم يف املع٢ٓ يف ظ ادعٌ اـرب َكُٛقا ع٢ً املبتؿأ ظ  يف ايِٓ ايهابل قُك املبتؿأ ع٢ً اـرب -

 ساييت ايتكؿِٜ ؟

 قُك اـرب ع٢ً املبتؿأ  َا مسٗكٟ إال أْا: ز 

 ( .املَٛٛف ) ع٢ً املبتؿأ ( ايُؿ١ ) ابًؼ ٚاق٣ٛ َٔ األٍٚ ألْٓا قُكْا اـرب : ايتعبري ايجاْٞ 

: س وزاري 
( َا املتٓيب إال ياعك ) ظ ( إال املتٓيب  َا ياعك: ) َا ايؿكم بني 

ؾٝهٕٛ ايتعبري اق٣ٛ ٚانجك تٛنٝؿا َٔ ظ قُكْا َؿ١ ايًعك ع٢ً املتٓيب ؾكط : َا ياعك إال املتٓيب : ز 

. االٍٚ 

اذا كاٌ املساد مً التقدٓه اظَاز معيٙ التعحب الطناعٕ:  املْضع اخلامظ
 اظَاز التعحب : املطْغ مً التقدٓه 

َٚا يابٗٗا ٚايػكض َٔ ايتكؿِٜ ٖفا يٝو االػباق عٔ املبتؿأ ٚإمنا ػكز ( هلل ؾقى ) ايتكؿِٜ بًؿع١ 

يػكض اظٗاق ايتعذب يفا ؾإٕ ايتكؿِٜ ٚادب ألٕ عؿّ ايتكؿِٜ جيعٌ ساي١ ايتعذب لا١ً٥ 

َٔ ايعباق٠ ٚتكع قًٗا ن١ًُ أػك٣ بًكط إٔ ؼٌُ َع٢ٓ ( ؾقى ) قؿ ؼفف ن١ًُ  :والحعة 

: ب مٛ ايتعر

 (هلل أْت ظ هلل يكٛتٓا ظ هلل ايٓا٥بات ظ هلل ؾّقنِ ظ هلل ؾّقى ظ هلل ؾّق )  *

*       ٌُ  (َٔ ) متٝٝم فكٚق بع  هلل ؾّقى َٔ بط

 متٝٝم هلل ؾّقى ؾاقنًا      *

أيذاق ٚاْٗاق  ٚ ٍعععا٤ ٚظعععععّّ      ععٜا اٌٖ االْؿيو هلل ؾّقى *

 َا إ قأٜت ي٘ يف ايٓاى اَجاالهلل ؾقِٖ َٔ ؾت١ٝ َربٚا      *

ٌَ هلل ؾقى نٝـ تأَٔ قٓكا      * تػًٞ عؿا٠ٚ َؿقٙ يف َكد

تؿٝؿ ايتعذب ( هلل ) يٝو نٌ مج١ً تبؿأ بع  :اٌتبْ 

 هلل َكدع االَٛقظ هلل اؿهِ  *
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باملدح أّ  ال جيْش تقدو املدصْص( حّبرا  )يف صٔػ٘ املدح أّ الرو بالفعل : املْضع الطادع 
 ( .ال حّبرا ) , ( حّبرا ) الرو علٙ الفعلني 

سّبفا ايؿكات  *

َبين ع٢ً ايههٕٛ يف ( ـا ) ؾعٌ َاض داَؿ َبين ع٢ً ايؿتض إلًْا٤ مج١ً املؿغ ٚانِ االياق٠ : سّب 

 قٌ قؾع ػرب َكؿّ ٚدٛبًا

َبتؿأ َؤػك َكؾٛع باي١ُٓ : ايؿكات 

َّ ) اـا نإ اـرب يب٘ مج١ً ٚاملبتؿأ َتهٕٛ َٔ  :والحعة  ؾٝهٕٛ ظ املؿتٛس١ اهلُم٠ َٚعُٛيٝٗا ( أ

 ايتكؿِٜ ٚدٛبًا

ّْو ْادٌض  * َّ٘ َتؿٛم ظ يف اعتكاؾٟ أ عٓؿٟ أ

 مْاضع تقدٓه اخلرب علٙ املبتدأ جْاشًا
ٚايتكؿِٜ ٜهٕٛ  جيٛل تكؿِٜ اـرب ع٢ً املبتؿأ نُا جيٛل تأػريٙ اـا مل ٜهٔ ٖٓاى يبو يف ايهالّ

( ايتٛنٝؿ ) يػكض بالغٞ 

اذا اتصل باملبتدأ ضنري ال ٓعْد علٙ بعض اخلرب جيْش تقدٓه اخلرب ّجيْش تأخريِ : املْضع األّل 
 .لعدو حدّث لبظ يف الكالو , 

 التْكٔد: املطْغ مً التقدٓه 
 (يف ايُـ ( ) املكؿّ اـرب ) ال ٜعٛؾ ع٢ً يب٘ اؾ١ًُ ( ايٝا٤ ) يف ايُـ طالبٞ     ؾايُٓري * 

6ٖٛؾ َٔ اآل١ٜ {ًََيب ِيٍ َدآبٍَّت ِفِ اأَلْزِض ِئالَّ َعَهَ انّهِو ِزْشُلَيب}قاٍ تعاىل  *

ؾايُٓري املتٌُ باملبتؿأ ال ٜعٛؾ ع٢ً اـرب املكؿّ ؾٝذٛل ( : قلقٗا ) ٚاملبتؿأ ظ ػرب ( : ع٢ً اهلل ) يب٘ اؾ١ًُ 

 .ايتكؿِٜ ٚايتأػري 

ٍِْء ِئالَّ ِعندَََب َخَصاِئُنُو}قاٍ تعاىل  * 21اؿذك َٔ اآل١ٜ {ًَِئٌ يٍِّ َش

( عٓؿْا ) ؾايُٓري املتٌُ باملبتؿأ ال ٜعٛؾ ع٢ً اـرب ( : ػما٥ٓ٘ ) ٚاملبتؿأ ظ ػرب َكؿّ ( عٓؿْا ) يب٘ اؾ١ًُ 
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ٌَ َعبِلَبُت }قاٍ تعاىل  * ٍَ َأْيَثبُنَيبَأَفَهْى َِّسرُيًا ِفِ اأَلْزِض َفَْنُظُسًا َكَْْف َكب ًَِنْهَكبِفِسّ ٍَ ِيٍ َلْبِهِيْى َديََّس انهَُّو َعَهِْْيْى  {انَِّرّ

10قُؿ 

ؾايُٓري املتٌُ باملبتؿأ ال ٜعٛؾ ع٢ً اـرب( : أَجاهلا ) ٚاملبتؿأ ظ ػرب َكؿّ ( يًهاؾكٜٔ ) يب٘ اؾ١ًُ 

 (يًهاؾكٜٔ ) 

ٌَ ُيْسَسبَىب}قاٍ تعاىل  * ٍِ انسَّبَعِت أََّّب ٌَََك َع 44,43,42ايٓالعات {ِئَنَ َزبَِّك ُينَخَيبَىب  ِفَْى َأََج ِيٍ ِذْكَساَىب  َّْسَأُن

( إىل قبو ) ؾايُٓري املتٌُ باملبتؿأ ال ٜعٛؾ ع٢ً اـرب ( : َٓتٗاٖا ) املبتؿأ ظ ػرب َكؿّ ( إىل قبو ) يب٘ اؾ١ًُ 

: اٌتبْ 
ع٢ً ُْري َهاٟٚ يًُٓري املتٌُ باملبتؿأ ؾاؿهِ دٛال ايتكؿِٜ ( يب٘ اؾ١ًُ ) اـا است٣ٛ اـرب . 1

ٚايهبب ألٕ املبتؿأ َعكؾ١ ٚاـرب ْهك٠ ظ  يهِ ؾٜٓهِظ هلِ أدكِٖ ظ ؾِٝٗ ؾكناِْٗ  *

ع٢ً ُْري كايـ يًُبتؿأ ؾٝهٕٛ اؿهِ دٛالًا ( يب٘ اؾ١ًُ ) اـا است٣ٛ اـرب . 2

عًٝو يعٓتِٗ ظ ؾٝو َؿاتِٗ ظ يهِ بٝٛتهِ  *

ٓتقدو اخلرب علٙ املبتدأ جْاشًا اذا كاٌ اخلرب غبُ مجل٘ ّاملبتدأ ىكسٗ خمصص٘ : املْضع الثاىٕ 
 ( ٍّٕ اليكسٗ املطاف٘ اىل ىكسٗ أّ املْصْف٘ ) 

 :ىعين باليكسٗ املدصص٘ 
انِ ْهك٠  إ ٜأتٞ بعؿ املبتؿأ ايٓهك٠ انِ ْهك٠ ٜعكب َؿ١ أٚ ٜٓاف اىل. 1

ُِظ يف ايُـ طالب فؿٕٚ  * يف ايُـ طالُب عً

إٔ ٜأتٞ بعؿ املبتؿأ ايٓهك٠ مج١ً ؾع١ًٝ أٚ امس١ٝ أٚ يب٘ مج١ً ٚتعكب ٖفٙ اؾٌُ يف قٌ قؾع . 2

 .َؿ١ يًُبتؿأ املتأػك ألٕ اؾٌُ ٚايباٙ اؾٌُ بعؿ ايٓهكات َؿات 

ؾإـا ناْت َعكؾ١ ظ ٚيٝهت َعكؾ١ ( ْهك٠ آٜا ) جيب إ تهٕٛ االْاؾ١ يًُبتؿأ ايٓهك٠  :اٌتبْ 

ؾهٛف تهٕٛ انِ َعكؾ١ 

ًَاٌج يَُّطيََّسٌة}قاٍ تعاىل  * ًََنُكْى } ظ114ايبكك٠ َٔ اآل١ٜ {ًََنُيْى ِفِ آِخَسِة َعَراٌة َعِظْى}ظ 25ايبكك٠ َٔ اآل١ٜ {ًََنُيْى ِفَْيب َأْش

ٌٍ َجبزَِّت}ظ 21املؤَٕٓٛ َٔ اآل١ٜ {َيَنبِفُع َكِثرَيٌةِفَْيب  ٍَّ َخَْْساٌث ِحَسبٌ}ظ 12ايػاي١ٝ  {ِفَْيب َعْْ ٌِ}ظ 70ايكمحٔ {ِفِْي ًَب َعَْْنب ِفِْي

ًَِبِو َّْعِدُنٌٌ}ظ 50ايكمحٔ  {َحْجسَِّبٌ ٌَ ِببْنَحكِّ  ٌِْو ُيٌَسَ ُأيٌَّت َّْيُدً ًََعَهَ اأَلْعَساِف }ظ159العكاف ا{ًَِيٍ َل ًَب ِحَجبٌة  ًََبَْْنُي
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ًَبُىْى ٌَ ُكالًّ ِبِسْ ًُْإِيِننَي ِزَجبٌل َصَدُلٌا َيب َعبَىُدًا انهََّو َعَهِْْو}ظ 46االعكاف َٔ اآل١ٜ  {ِزَجبٌل َّْعِسُفٌ ٍَ اْن ظ 23االسماب َٔ اآل١ٜ  {ِي

ٌٌ ُّْغِنْو} ٌَْيِئٍر َشْأ ٍَ َعَراٌة يُِّيني}ظ37عبو {ِنُكمِّ اْيِسٍب يِّْنُيْى َّ ٌَ َنُكْى ِفِ َزُسٌِل انهَِّو }ظ 90ايبكك٠ َٔ اآل١ٜ {ًَِنْهَكبِفِسّ َنَمْد َكب

ٌٌَة َحَسَنٌت ٌَ اْنِكَخبَة}ظ 5املهؿ {ِفِ ِجِْدَىب َحْبٌم يٍِّ يََّسد}ظ 21االسماب َٔ اآل١ٜ {ُأْس ًٌُ ٌَ اَل َّْعَه ظ 78ايبكك٠ َٔ اآل١ٜ {ًَِيْنُيْى ُأيٌُِّّْ

94ايٓها٤ َٔ اآل١ٜ {َفِعنَد انّهِو َيَغبَُِى َكِثرَيٌة} ظ198آٍ عُكإ َٔ اآل١ٜ {َجنَّبٌث َحْجِسُ ِيٍ َحْحِخَيب األَََْيبُز َنُيْى}

 :وزاريات  
 بهٌ ٜؿ َٓكد١ ٜؿم يًشك١ٜ اؿُكا٤ باب .1

ظ ( ٜؿم ) تكؿّ اـرب دٛالًا ألٕ املبتؿأ ْهك٠ ََٛٛؾ١ ظ١ًُ ؾع١ًٝ ( : باب ) ٚاملبتؿأ ظ ػرب ( يًشك١ٜ ) يب٘ اؾ١ًُ 

( يًشك١ٜ اؿُكا٤ باب ٜؿم : ) تكؿٜك اؾ١ًُ 

 ال عٝب ؾِٝٗ غري إ نٝٛؾِٗ         بٗٔ ؾًٍٛ َٔ قكاع ايهتا٥ب .2

 تكؿّ اـرب ع٢ً املبتؿأ دٛالًا ألٕ املبتؿأ ْهك٠ ك١ُُ( :  ؾًٍٛ) ٚاملبتؿأ ظ ػرب ( بٗٔ ) يب٘ اؾ١ًُ 

 يٓا ايهكّٚ ؾٌٗ يف ايكٍٛ َٔ سكز       اـا نأيٓا أٜٔ ايعٓاقٝؿ .3

 .انتؼكدُٗا َبٝٓا سهُُٝٗا ظ ٚقؾ تكؿميإ 

 ٚدٛبا: أٜ ايعٓاقٝؿ ظ دٛالا : يٓا ايهكّٚ : ز 

ٚيهٓين َٓو ايٓٛاٍ اؤٌَ  اد١ععيٞ س١ًٌ ال أنأٍ ايٓاى غ .4

١ُٖ ال تطًُب اٍ .5  ٚيهٓٗا َٓو املٛؾ٠ تطًُب َاٍ يًػ٢ٓعيٞ

نٛف ْٓٝـ املبتؿأ ايٓهك٠ اىل ْهك٠  :اٌتبْ 

ٍِْء}قاٍ تعاىل  * 88املؤَٕٓٛ َٔ اآل١ٜ {ُلْم َيٍ ِبَِْدِه َيَهُكٌُث ُكمِّ َش

َٓاف ايٝ٘ فكٚق : نٌ ظ َبتؿأ َؤػك ٖٚٛ َٓاف : ًَهٛت ظ ػرب َكؿّ دٛالًا : بٝؿٙ 

ٙ عععٚالبعععا تكؾ ععععْٛالُع يُٛم ّايٝو ع٢ً ايبعؿ املماؾ َٚعب٘      *

َبتؿأ َؤػك َكؾٛع : ْٛالع ظ يب٘ مج١ً يف قٌ قؾع ػرب َكؿّ دٛالًا : إيٝو 

ٍُ ن٘عٍٚ * ٚنِ َؿعٞ يًشل َٔ غري ياٖؿ  اُؾ ٚعرب٠ٟ ياُٖؿ عؿ

 يب٘ اؾ١ًُ يف قٌ قؾع ػرب َكؿّ دٛالا: يٞ 

 َٓاف ايٝ٘ فكٚق: عؿٍ ظ َبتؿأ َؤػك َكؾٛع ٖٚٛ َٓاف : ياٖؿ 

 يف االنتؿٗاّ ٚايٓؿٞ( َٔ ايما٥ؿ٠ ) املبتؿأ ايٓهك٠ اجملكٚق بع  :اٌتبْ 
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ٍْ َأََصبزًََيب }قاٍ تعاىل  * 270ايبكك٠ َٔ اآل١ٜ {ِنهظَّبِنًِنَي ِي

اُْاق ظ سكف دك لا٥ؿ ٜؿٝؿ ايتٛنٝؿ : َٔ ظ يب٘ مج١ً يف قٌ قؾع ػرب َكؿّ دٛالًا : يًعاملني ظ ْاؾ١ٝ ١ًَُٗ : َا 

َبتؿأ َؤػك : 

44ايًٛق٣ َٔ اآل١ٜ {َىْم ِئَنَ َيَسدٍّ يٍِّ َسِبْم}قاٍ تعاىل  *

َبتؿأ َؤػك : نبٌٝ ظ سكف دك لا٥ؿ ٜؿٝؿ ايتٛنٝؿ : َٔ ظ قٌ قؾع ػرب َكؿّ دٛالًا يب٘ مج١ً يف : اىل َكؾ 

 َكؾٛع قال فكٚق يؿعا

اذا كاٌ اخلرب غبُ مجل٘ أّ ىكسٗ مطبْق٘ بيفٕ اّ اضتفَاو : املْضع الثالث 
ـٌ ؟  * ـٌظ أ يف ايؿاَق ْٝ  َا يف ايؿاَق ْٝ

ٍْ }قاٍ تعاىل  * ٍَ انهَِّو ِي ٌٍ}ظ 33غاؾك َٔ اآل١ٜ {َعبِصٍىَيب َنُكى يِّ ٌْ ِعنَدُكى يٍِّ ُسْهَطب يَّب َنُيى ِبَرِنَك } ظ68ْٜٛو َٔ اآل١ٜ {ِئ

ٍْ ِعْهٍى 53االعكاف َٔ اآل١ٜ {َفَيم نََّنب ِيٍ ُشَفَعبء}ظ 20ايمػكف َٔ اآل١ٜ {ِي

ٌُْٕٛ ععّع٣ ؾؾع اٍععٚال يٞ اٍ ٟ اىل قّؾ ايًبٝب١ س١ًٝعععؾُا ٍ * نبٝ

 َؿٜكا بأْؿانٞ غكٜكا بأؾَعٞم إٔ ايك٢ أٚ أق٣    ععغععٟ اٍععأ ف *

ٌُععا ٍععععععّٚ أ بػؿاؾ ال أ٣ٖٛ نٛاى َؿ١ٜٓ      * ٟ عٔ أّ ايعكام بؿٜ

اع ٕ نكط املتعععّؾ ّععععا ععععععاـا ّ ق٤ ػرٌي يف سٝا٠ٍ      ععّعععا يٌعععععّٚ *

اذا كاٌ املبتدأ معسف٘ ّاخلرب ىكسٗ جيْش التقدٓه ّالتأخري : املْضع السابع 
ًَْغِسُة}قاٍ تعاىل * ًَاْن ًَْشِسُق  ًَاأَلْزِض}ظ 115ايبكك٠ َٔ اآل١ٜ  {ًَِنّهِو اْن ًَاِث  ًَب آٍ عُكإ َٔ اآل١ٜ {ًَِنّهِو ُيْهُك انسَّ

 ( .هلِ َا ًٜاؤٕٚ ؾٝٗا ٚيؿٜٓا َمٜؿ ) ظ ( أعُايٓا يٓا أعُايهِ ٚيهِ ) ظ ( هلل عاقب١ األَٛق ) ظ 189

 تطبٔقات حْل مْضْع تقدٓه اخلرب علٙ املبتدأ
 :بني سهِ اـرب يف ايُّٓٛ اآلت١ٝ  :1س

 (ؾُا عًٝو إال ايبالؽ ٚاهلل بُرٌي بايعباؾ : ) قاٍ تعاىل . 1

 (يف قًٛبِٗ َكٌض ؾماؾِٖ اهلل َكًْا ٚهلِ عفاب أيِٝ : ) قاٍ تعاىل . 2
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 :2س
 (َكٕٚ بٗا ٜبهلِ قًٌٛب ال ٜؿكٕٗٛ بٗا ٚ هلِ أعنٌي ال : ) قاٍ تعاىل . 1

ٟ عاٍعععّعمبا اعالٙ َٔ َكغ اٍ قت ايًٝايٞعيٓا َععععذععععععععٌؿ تؿاؽ. 2

ٚدعا عععٌٖ ؾععععععععععٞ ؾؤاؾى قمح١ٌ ملتِٝ                    ُْت دٛام٘ ؾؤاؾا ّ. 3

4 .ّٚ ٌِ ُّ َعععععأتععععععع َّ ٟ آنٞعأبهٌ ٜععععٛ ا يعيب ايُبٛق تكانٞ ععععؾإآل

ا إ اق٣ ايػٛا١ٜ عٓو تٓذًٞ عّٚ ميني اهلل َععععا يو س١ًٝ: ٚقايت . 5

ٚيٝو اىل املؼًٛم ي٤ٞ َٔ االَك  ٍ االَك يف اـًل نًِٗ              عععاىل اهلل ى. 6

َّ َٓ٘ ٚدٛبا َٚا قؿّ دٛالًاظ َا ؼت٘ ػط يب٘ مج١ً ػرب َكؿّ  -  بني َا ُقِؿ

ٚيف ايكًب يٛع١ٌ ٚسكٜل :3س  تكسًت عٔ بػؿاؾ ال ناقٖا هلا      

 ادعً٘ َكؿّ َك٠ اػك٣ ٚدٛبا بطكٜكتني كتًؿتني ظ ػرب َكؿّ ٚدٛبا ( يف ايكًب )  -

ميذؿٖا قًيب ٜٚؿعٛ هلا ؾُٞ  :4س بالؾٟ ٖٛاٖا يف يهاْٞ ٚيف ؾُٞ

 ؾُا االنًٛب ؟ ٚمب سٌُ ؟ َٚا اؿاي١ ؟( ايالّ ) عكف اؾك ( بالؾٟ ) يٛ نبكت ن١ًُ  -

َّ ع٢ً امل :5س  :تكؿّ ؾُٝا ًٜٞ َع بٝإ ايٓٛع ٚاؿهِ ؾ

( إمنا ٚيٝهِ اهلل : )قاٍ تعاىل . 1

َٓو ايعطاٜا ٜا إهلٞ اطًب . 2

يهٌ ي٤ٞ اْتٗا٤ . 3

َا يٓا َٔ َعني إال اهلل . 4

 هلل ابٛى. 5

يًبٝت قب٘ . 6

يًبٝت قٌب حيُٝ٘ . 7

ال ػري يف قب٢ يػريى ْؿعٗا : 6س

 أ ؟َا سهِ تكؿِٜ اـرب ع٢ً املبتؿ -

ال ٜهتهني يػاؾق اٚ َعاؾٟ : 7ى هلل دكسو ٜا عكام َهابكا      

 يف ايبٝت ايًعكٟ ٌٖ جيٛل تكؿِٜ املبتؿأ ع٢ً اـرب ؟ ٚملاـا ؟ -

عؿٚا ي٘ َا َٔ َؿاقت٘ بؿ: 8س  َٚٔ ْهؿ ايؿْٝا ع٢ً اؿك إ ٜك٣    
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 ثِ ؾتٌ عٔ املبتؿأ يًؼرب االٍٚ ٚاعكب٘ َؿُال ظ تكؿّ َكتني ٚاـنك سهُ٘ ؾٍ ع٢ً اـرب امل -

 َا سهِ تكؿِٜ االػباق ايٛاقؾ٠ اؾْاٙ بعؿ تعٝٝٓٗا َٔ قبًو ؟:9س

( َٚٔ ايٓاى َٔ ٜعذبو قٛي٘ يف اؿٝا٠ ايؿْٝا : ) قاٍ تعاىل . 1

 (ي٘ اؾٛاقٟ املًٓآت يف ايبشك ناألعالّ : ) قاٍ تعاىل . 2

 (يف نٌ نٓب١ً ١٦َ سب١ : ) تعاىل قاٍ . 3

 (هلِ عفاٌب ععِٝ )  :قاٍ تعاىل . 4

( يهِ يف ايكُاّ سٝا٠ٌ )  :قاٍ تعاىل . 5

٢ّْ يِو ٖفا : ) قاٍ تعاىل . 6 ( أ

( َٔ سهٔ انالّ املك٤ تكن٘ َا ال ٜعٓٝ٘ )  ) " ( : قاٍ ايكنٍٛ ايهكِٜ . 7

َّ ايؿؤاُؾ دْٓٛٗا . 8 يًٓؿو إٕ أ

ٚيف ايٓهٛق مشٌٛؽ ٖٚٞ ُتشتٓكٚيف . 9  ايمقالٜك دنٌب ٖٚٞ طا٥ك٠      

 ايُؿ١ ع٢ً املَٛٛف: اٟ ظ اقُك اـرب ع٢ً املبتؿأ ظاْت ايطاعِ  :10س

ٚمما ٜه٤ٛ ايٓؿو أال تك٣ هلا                  َؿٜكا اـا ايتؿ ايمَإ ي٘ عٗؿ  :11س

َّ عًٝ٘ ٚاـنك سهُ٘ ظ  تكؿّ اـرب َكتني - ثِ اعكب املبتؿأ يًؼرب األٍٚ بايتؿٌُٝظ ؾ

( َكز ايبشكٜٔ ًٜتكٝإ بُٝٓٗا بكلؽ ال ٜبػٝإ : ) قاٍ تعاىل  :12س

 ؟ ٚملاـا ؟( بُٝٓٗا ) َا سهِ تكؿِٜ اـرب  -

: اعكب ايِٓ ايهكِٜ اعكابا َؿُال  : 13س

( َٚا َٔ ؾاب١ٍ يف االقض إال ع٢ً اهلل قلقٗا : ) قاٍ تعاىل 

 َٚكع٢ يعني املهتٗاّ َكٜع غؿٜو َع٢ٓ اؾُاٍ بؿٜع       : 14س

 َا ايطكٜك١ اييت تكؿّ بٗا اـرب ؟ َٚا سهُ٘ ؟ -

 ٚؾنكك َٚٓٗا يًذشِٝ ٚم يٞ يف ٖٛاٙ سًا تفٚب نأْٗا       : 15س

 .اـنك ايهبب ظ تكؿّ اـرب دٛالًا  -

 عٓؿنِ قٚسٞ ٚعٓؿٟ بؿْٞ ؿعٓا ٚدؿا: ال تكٛيٛا  : 16س

 .عٝٓ٘ ٚاـنك اؿهِ ظ تكؿّ اـرب َكتني  -

يًٓادض ؾكست٘ ايعع١ُٝ  : 17س
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 َا ايفٟ أٚدب تكؿِٜ اـرب ؟ -

 :ايُّٓٛ ايتاي١ٝ  انتؼكز املتكؿّ ٚبني ْٛع٘ ٚسهُ٘ ٚايهبب َٔ:  18ى

َٔ ٚهلِل) قاٍ تعاىل . 1 ( ٚد٘ اهلل  ََّّخَا تٛيٛا َف املًكم ٚاملػكب ؾأٜ

(  ناألعالّٚي٘ اؾٛاق املًٓآت يف ايبشك ) قاٍ تعاىل . 2

 (هلِ يف ايؿْٝا ػمٟ ٚهلِ يف اآلػك٠ عفاب ععِٝ ) قاٍ تعاىل . 3

( ٚإٕ َٔ ي٤ٞ إال عٓؿْا ػما٥ٓ٘ ) قاٍ تعاىل . 4

( هلِ َٔ دِٗٓ َٗاؾ َٚٔ ؾٛقِٗ غٛاٍ ) قاٍ تعاىل . 5

( ٚبُٝٓٗا سذاب ٚع٢ً االعكاف قداٍ ٜعكؾٕٛ نال بهُٝاِٖ ) قاٍ تعاىل . 6

( أٚي٦و هلِ عفاب أيِٝ َٚا هلِ َٔ ْاَكٜٔ ) قاٍ تعاىل . 7

( ٚهلل ع٢ً ايٓاى سر ايبٝت َٔ انتطاع إيٝ٘ نبٝال ) قاٍ تعاىل . 8

( قِٜ أ٢ْ يو ٖفا ٜا ّ) قاٍ تعاىل . 9

( ٚيهِ ُْـ َا تكى ألٚادهِ ) قاٍ تعاىل . 10

( ٚدا٤ت نٌ ْؿو َعٗا نا٥ل ٚيٗٝؿ ) قاٍ تعاىل . 11

 (َٚا َٔ ؾاب١ يف األقض إال ع٢ً اهلل قلقٗا ) قاٍ تعاىل . 12

ؾ قؿ تٗاٚت نٛانب٘عععزععم ّعععاىل اف قيف ْالي١عععطععٟ بعععععّ أقّعععععٟ اهلل ىعععٍ. 13

قات عبععععٕ اٍعععق ّععععطعععٚٚقا٤ٖا ّ قات تعُـ باؿًا      ععلفععٕ اٍععععغ ّعععععقٟ. 14

 ّ اؿك يٝو ي٘ عُكعععنكٟععقأٜت اٍ ْٞ     عإٕعععا فعععفععععالّ اهلل ٚمععععى ىعٟععععٍعععع. 15

 ٜٛتعبعّ ٖٝبت٘ اٍععظعععععق ٍعععؽععععت ا     عععقٟععخععى اٍعٍعععال تععععت ععععٟعععٟ بعععععٍٚ. 16

 ٠ ٚٚقاقٕعٟععىعى ىعععٕعععؾٟ ّععععععٍٚ يل ١َٓٓ      ععععٍ ٚنٓت ععٟععٍعععؽععّ اٍععععععٕ. 17

ٍٟعٍعععقام مععفععـٟ ؾٕٚ اٍععععٚإ اٍ ٕ ػًًٝني ؾكق١      عععاع ّععّععتعععٍ ازععععىعععٍ. 18

 م َٔ اهلالععععٟعفعععا تعععى ّععفعععٕٚ ى ُٜشٛعٟعععّ ٍعٟعععمعععب ىعٍععععٟ مععععٍٚ. 19

 ايًُو ٚايكُكنـ إال عىعععٚيٝو ٟ ا هلا عؿؾععععّٚ ّععزعععا٤ ٕععّععىععٟ اٍععفععف. 20

 إ عٓؿٖا ػطابعبعععٚتٞ ٟععععىعععى ا تبت عٓؿى تٛب١      عععععٟ اـا ّععععٍ ٍعععٙعععف. 21

 تؿاقى َا قؿ ؾات َٔ نايـ ايؿٖك قإ ؾُٝا ٜٓٛب٘    عععطعععقٙ ٍعععع٣ ؾٙعععتعععف. 22

َتٛنِ عٕ ايٓاظك اٍعٟععععععم ٍعععٟعععإ ٣ يًُؿٜل َٚٓعك     عععٙعٍععععٕ ّعععٙعععٟعععٚف. 23
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ّ تكًِ عععععؾ اظؿاقٙ ٍعععبعٟععععٙ ٍعععععٍٟ ايهالغ َكفف      عععاىععععؾ ٍععععععؾٟ اىععععٍ. 24

 ٍ سني ْبطٌ قاؾقٜٓاععطعععبععٕٚ ٣ عًٝٗا      ععىعٕ اّععععا ّٚعٟععععؾٕعععا اٍععععٕعععٍ. 25

 ا ٜؿكقٔ آثاَاعععاق عٗؿا ّٚععععـىعععت ا ٜماٍ هلا      ععب ّععععقا٥ك غعععععؾٟ ىعععٕعععع. 26

ا املًته٢ ٚاملعٍٛ ععععٙععٕععع٣ اهلل ّعععاٍ يك ٚقع١ععبعاف باٍععفععزعععع اٍعععععيكؿ اٚم. 27

 ٙ يألعؿا٤ ستـععععٟعععى فعععغعععٚقّ ع      ععععٙ يألسباب ٚمععععٟععععى فعععاّعععىعععغ. 28

 بععععٟععبعععقاٙ طعععععععععاال قب ؾا٤ ال ٟ ٟ ٜؿٜو ؾٚا٤ٙ      ععب ؾا٤ فععععٍعععمععٟ اٍععععٚف. 29

 ا يف ايكًب عُلععٙعععات ٍععععقاغععععز ٟ    عاٍعٟعٍعععٙ اٍعععى بعععتعععا قّععّععععٟ ّعععٚب. 30

ال٤ َٔ اعني ايػمالٕ ٚايبكك عععؽعععب اّ ايؿؤاؾ ب٘   عععـٟ ٙعععا٤ اٍعععبعععؽععٟ اٍعععٚف. 31

 ٚع قٚا٥ض ٚغٛاؾٟعععؾّعععٕ اٍعععععّٚ ق ٚإ مل تأٚٙ    ععبععا معععٍعغععٟ اٍععععى فعععٍ. 32

 ٟ ايفٟ ْهٌ ايًبابعٚاٙعععا اٍعععّعععٙ ّ    عغعععٚع ؾّ ٍٚععععٍعععضععٕ اٍعععٟعععٟ بععععٍٚ. 33

ٙ دًٌٝععععت بععععئععععإ ايفٟ زعععععف ٣ بٓاؾٜو ٚقؿ١     عٍععٟعععا ابا ٍععععٟ ٟعععؾٌٗ ٍ. 34

ا ػالٙ ؾًٍٛععٍ نٝـ ّعععععٟ ىععععٚف الٙ َالي١    ععا ؽعععى ّعععفعععٍ ٕعععععٟ ىععععف. 35

اَات ايكداٍ ًٜٚعل ععٙعض بعععععععععٟ اّ َفيل    ععٟ سوععفععععٟ ىعععف ٚفععععٟعععٚى. 36

اـا َض ٌُْ ايهٝـ َا يك٢ ايػُؿ  ٣ٚ ؾًٝو بٓا٥ك    عععيوعا اٍععٕعععى ال بعععععب. 37

 ٠ ٖٚٞ استكاقععععقاّععععٕ ىععععظععععت ا٠     عععٟ إعععإعععزعع٣ اٍععٕعععى اـا زعٟعععععٚف. 38

 ٕ يهِ فتُععععىعععم ٍٚعععاقٟعععفععععت ّ ب٘    ععتععّعّععععَا ؽعععاى ّعععٕععٟ اٍعععٚف. 39

 ٟ عٔ غٛاثٝٗا إ ًَٚت َؿععععٚب ا َالي١      عٕٙعععّ أقٚ ّععععٟ ٚإ ٍعععبعٍععععمعععب. 40

َٔ اـطٛب ؽًُاععقزععف اٍععععٟععععى.41  ؾ َا اًْكٔ يف كايبٗاععععععععٕ بعععععّا٤

َٔ بػؿاؾ يٞ نهٔ       . 42 ّ اْؿو اْؿٜ٘ ععٍ ٍعّععغععتععٚال اٍععععٍظاْب داْب ايهكؽ

 ٙ يًهكاّ ُْٝبععععٟعععٕ فعععٕ اٟععععّعععف ت ايعًٝا٤ دهُو نً٘       عععععّعععىعععمعععت. 43

 نٞ االب١ٝ ٚايؿٖكععفعع٣ ايػ٢ٓ ٕعععٍععععع قَاعععٍ بابإ غاععّعععٚبٝين ٚبني اٍ. 44

 ا ُْٝبعٙععٟ ٍععععأتعععؾ إ ٟعععٙعععزععععٟٚ ٚيف تعب َٔ حيهؿ ايًُٛى ْٛقٖا. 45

 َؿاقى بايهٝـعٕ ايٓكب اٍعععؾ ّععععاٍ ٠ تكَٞ ايكًٛب بانِٗ       عععٍعمععٙ ّععععٍ. 46

 َٚا يٞ ن٣ٛ االسمإ ٚاهلِ َٔ ْٝـ ٙعقكبعقئ ْٝـ ٜهك بعععٍ اّععىعععٍ. 47
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 ؾععؾٟعععا اَك ٍعععٙععععٚ ٍعععععغعععّعععععاـا ت                    ٕ       عععىععععا ٍٚععععٙعتعٍععفععاّ ؽععععألٟعععٍٚ. 48

 ؾٙعععٚعععع٠ ّعععاععععىععععععاّ اٍعععععععٟععععأ م                     ؾٙ      عععع٣ ؽععععتعععععٍ ايُب ّعععٟععا ٍعععٟ. 49

 ى اـُاّ ٚأْت اـُِ ٚاؿهِ عععٟعععف                     ؾٍ ايٓاى إال يف َعاًَيت      ععععععا أعععععٟ. 50

ّٕ ايؿؤاؾ دٓٛغعفععٕعٍعععٍٚ. 51  ٖا عٔ دٓٛغ َباقٖاععّٕعععّ ٟعععععاـا ٍ                     ٖا      ععى إٕ أ

 تكديي املفعوه بْ عمى فعمْ
ٚيهٔ ٖٓاى َٛاْع ٜتكؿّ ظ ٖٞ اؾ١ًُ اييت تبؿأ بايؿعٌ ثِ ايؿاعٌ ثِ املؿعٍٛ ب٘  :اجلىمة الفعمية 

 .ؾٝٗا املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ ٚدٛبا أٚ دٛالًا 

 ؾعً٘ ٚدٛبًا َٛاْع تكؿِٜ املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً

اذا كاٌ املفعْل بُ مً ضناٜس اليصب امليفصل٘ ّجب تقدميُ علٙ فعلُ ألىُ لْ : املْضع األّل 
 .تأخس لْجب اتصالُ 

 .التدصٔص ّالتْكٔد ( : الػسض مً التقدٓه ) فاٜدتُ 
ّٔ ظ إٜانِ ظ إٜانُا ظ إٜاَى ظ إٜاِى ظ إٜاْا ظ إٜاٟ : ) ُْا٥ك ايُٓب املٓؿ١ًُ ٖٞ  ظ إٜاُٖا ظ إٜاٖا ظ  إٜاٙظ إٜان

 (إٜأٖ ظ إٜاِٖ 

ّٜٚٛ مًكِٖ مجٝعًا ) ظ ( إٜاٟ ؾاقٖبٕٛ ) ظ ( ٚايهكٚا ْعُت اهلل إ نٓتِ إٜاٙ تعبؿٕٚ ) قاٍ تعاىل  *

 ( .إٜاى ْعبؿ ٚإٜاى ْهتعني ) ظ ( ثِ ْكٍٛ يًُال٥ه١ أٖؤال٤ إٜانِ ناْٛا ٜعبؿٕٚ 

 :منوذج وَ  االعراب 
 ( َا نٓتِ إٜاْا تعبؿٕٚ ) قاٍ تعاىل  *

 ُْري َٓؿٌُ َبين يف قٌ ُْب َؿعٍٛ ب٘ َكؿّ ٚدٛبًا: إٜاْا 

: ٚاٚ اؾُاع١ ظ ؾعٌ َٓاقع َكؾٛع ٚعال١َ قؾع٘ ثبٛت ايٕٓٛ ألْ٘ َٔ االؾعاٍ اـُه١ : تعبؿٕٚ 

 .ُْري َتٌُ َبين يف قٌ قؾع ؾاعٌ 

 

 

 :اٌتبْ 
 ؾَىْعب     إٜاَى ْعبؿ              

 َؿعٍٛ ب٘                 َؿعٍٛ ب٘ َكؿّ ٚدٛبا                  

 إٜاْا ميؿغ                   ميؿسٓا
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ٜعًُ٘ إٜاٙ ٜعًِ         

ٜكُؿْٞ  إٜاٟ ٜكُؿ

َكؿّ ٚدٛبا ألْٗا يٛ تأػكت عٔ ايؿاعٌ يتشٛيت  َٔ ( َؿعٍٛ ب٘ ) ُْا٥ك ايُٓب املٓؿ١ًُ تعكب 

ُْا٥ك ُْب َٓؿ١ًُ اىل ُْا٥ك ُْب َت١ًُ بايؿعٌ ؾتُبض َؿعٛال ب٘ َتأػك ٚيٝو َتكؿّ 

 إٜاَى ْعبُؿ *

 ُْري َٓؿٌُ َبين يف قٌ ُْب َؿعٍٛ ب٘ َكؿّ ٚدٛبا: إٜاى 

( مٔ ) ٚعال١َ قؾع٘ اي١ُٓ ٚايؿاعٌ ُْري َهترت ٚدٛبا تكؿٜكٙ ؾعٌ َٓاقع َكؾٛع : ْعبُؿ 

 :يٛ أػكْا املؿعٍٛ ب٘ ؾتُبض اؾ١ًُ 

( مٔ ) ؾعٌ َٓاقع َكؾٛع ٚعال١َ قؾع٘ اي١ُٓ ٚايؿاعٌ ُْري َهترت ٚدٛبا تكؿٜكٙ : ْعبُؿ : ْعبؿَى 

 .ٚايهاف ُْري َتٌُ َبين يف قٌ ُْب َؿعٍٛ ب٘ 

ب املٓؿ١ًُ يف مج١ً ػاي١ٝ َٔ ايؿعٌ ؾٗٞ َؿعٍٛ ب٘ يؿعٌ قفٚف اـا ٚقؾت ُْا٥ك ايِٓ :اٌتبْ 

 .ؾال تهتؼكز يف ايتكؿِٜ ( أسّفق ) تكؿٜكٙ 

إٜاَى ايػٌظ إٜاَى املماُغ 

: وزاريات 
ِٙ ايكْٝع١ ٚاقمحين ٚإٜاٖا .1  تكٍٛ ٜا قب ال ترتى بال ينب        ٖف

 .ب٘ ٚادب ايتكؿِٜ  نٝـ ػعٌ املؿعٍٛظ ( ٚاقمحين ٚإٜاٖا ) يف قٛي٘ 

إٜاٟ اقسِ : ز 

 َٔ يعبٍؿ اـي٘ َٛالٙ                    َاي٘ َٔ ياؾع إيٝ٘ نٛاٙ.2

 .ثِ اـنك ايػكض َٓ٘ ظ قؿّ املؿعٍٛ ب٘ يف اؾ١ًُ ٚدٛبا 

 ايتؼُِٝ ٚايتٛنٝؿ: ايػكض َٔ ايتكؿِٜ ظ إٜاٙ أـٍ َٛالٙ : ز 

َٔ ؾا .3 قُى ػاهلِ إٜاٙ ٜعْٓٛا يٛ نإ يف األيـ َٓا ٚاسؿ ؾؿعٛا

 .ؾٍ عًٝ٘ ٚبني سهُ٘ ظ ٚقؾ انجك َٔ تكؿِٜ 

( ٚاسؿ ) ع٢ً امسٗا ( يف األيـ ( ) نإ ) تكؿِٜ ػرب . أ: ز 

( إٜاٙ ٜعْٓٛا ) تكؿِٜ املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ ٚدٛبا . ب

( إمنا ٖٛ إي٘ ٚاسؿ ؾإٜاٟ ؾاقٖبٕٛ ) قاٍ تعاىل  .4

 .املتكؿّ ٚسهِ تكؿمي٘  بني َٛقعظ يف اآل١ٜ ايهكمي١ تكؿِٜ 

 تكؿِٜ املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ احملفٚف ٚدٛبًا: إٜاٟ : ز 
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 ٚاْهكتين َٚا نإ ايفٟ اْهكت        َٔ اؿٛاؾخ إال ايًٝب ٚايًُعا .5

 قؿّ املؿعٍٛ ب٘ يف َؿق ايبٝت ٚاـنك ايػكض

 .ايتؼُِٝ ٚايتٛنٝؿ : ايػكض َٔ ايتكؿِٜ : إٜاٟ اْهكت : ز 

: األوثمة 
ّٞ املعٍٛععٕعٟععمععى ٟعٟععٍععععع ؾغ َجًُا      عععععاٟ اّعععععاى ال إٟعععععععإٟ * ا ال عً

َٚٔ نٝؿعٞ ن٣ٛ َٔ ؾأب٘ ايهكّ سطٛا      عإٜاى إٜاى ٜؿعٛ ايٓاى إ م *

 ٕ ايجالث١ أعبُؿعٟعععبٕ ععععاى ّعععععإٟ قت٘ ٚأْا ايفٟعّعععف ٕعٟعععٜا قب ى *

( أّوا ) يتكدً املفعوه بْ عمى فعمْ وجوبا اذا كاُ فعمْ واقعا يف جواب : املوضع الثاٌي 
واملفعوه بْ فاصن ( أّوا ) وٍِا جيب أُ ال يفصن بني , الصرطية التوكيدية التفصيمية 

 .جيب اُ يكرتُ بالفاء ( أّوا ) واعمي اُ جواب الصرط لـ 
التوكيد والعٍاية : الػرض وَ التكديي 

َّا ) تتهٕٛ  ( ٜهٔ ) ؾعٌ ايًكط ( + َُٗا ) اؾا٠ ايًكط اؾال١َ : َٔ ( أ

( َُٗا ٜهٔ َٔ ي٤ٞ ) ؾٗٞ تكّٛ َكاّ أؾا٠ ايًكط ٚؾعٌ ايًكط ٚتأتٞ مبع٢ٓ 

( ايؿا٤ ايٛاقع١ يف دٛاب ايًكط ) َٛاْع اقرتإ 

اـا نإ دٛاب ايًكط ؾعٌ أَك . 1

ـا نإ دٛاب ايًكط مج١ً امس١ٝ ا. 2

 (الّ األَك ظ ال ايٓا١ٖٝ ظ نٛف ظ ى ظ قؿ ) اـا نإ دٛاب ايًكط ؾعٌ َاْٞ أٚ َٓاقع َهبٛم بع . 3

 :اٌتبْ 
 جارك       +     احرتً     + يكَ وَ شيء     +     وّىا     

َؿعٍٛ ب٘(  أْت ) ؾاعٌ َهترت تكؿٜكٙ دٛاب ايًكط ٚاٍ  ؾعٌ ايًكط       اؾا٠ يكط 

: مبا إ دٛاب ايًكط ؾعٌ أَك ؾٝذب إ ٜكرتٕ بايؿا٤ ؾتُبض اؾ١ًُ 

َُٗا ٜهٔ َٔ ي٤ٞ ؾاسرتّ داقى 

َّا ) تُبض ( َُٗا ٜهٔ َٔ ي٤ٞ )  : ْٚكؿّ املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ ؾتُبض اؾ١ًُ ( أ

َّا داقى ؾاسرتّ  أ

( أَا ) َؿعٍٛ ب٘ َكؿّ ٚدٛبا ألْ٘ ٚاقع يف دٛاب : داقى 

َُٗا ٜهٔ َٔ ي٤ٞ ؾال تكٗك ايٝتِٝ *

َّا ايٝتِٝ ؾال تكٗك  أ
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َّا  ؾعٌ َتعٍؿ َكرتٕ بايؿا٤ + َؿعٍٛ ب٘ َكؿّ ٚدٛبًا + أ

َّا ) تهٕٛ  :والحعات  َكؿق٠ . ظاٖك٠        ب. أ: ع٢ً ْٛعني ( أ

َّا ) يف ساي١ نٕٛ . 1 ؾإ دٛاب ايًكط املكرتٕ بايؿا٤ قؿ ٜهٕٛ ؾعٌ أَك أٚ َٓاقع أٚ َاْٞ ظاٖك٠ ( أ

 مجٝعٗا َكرتٕ بايؿا٤( ال ايٓا١ٖٝ ) أٚ َٓاقع َهبٛم بع 

َّا ىعععععأؽ ٍ * َّا نٌ ـْب ؾٝػؿك ٤ٟ نأيت٘      ععٍ ٍعععععٟ أ  ؾٝعطٞ ٚأ

َّا ايٓها٤ ؾبػٓت      * ّّ ؾُا اُْؿت أ ٚاٍ ؾًٓت ععائععا بعععععإيٞ ٚأ

* ّّ َّا بؿعٌ ايُاؿني ؾٝأمتٞ ا اإلي٘ ؾٝتكٞ     عععععععْمٚق اَك٤ا أ  ٚأ

َّا . ) 2 ٚعٓؿَا تهٕٛ َكؿق٠ ؾإ دٛاب ايًكط ٜهٕٛ ؾعٌ أَك ظ سفؾٗا ٜهٕٛ دٛالا : املكؿق٠ ( أ

َّا ) َكرتٕ بايؿا٤ ٖٚٓا تهٕٛ ساي١ االػتُاق انجك ألٕ احملفٚف  ) ٚ ( َُٗا : انِ ايًكط اؾالّ ) ٚ ( أ

( ٜهٔ : ؾعٌ ايًكط 

 (ٚثٝابو ؾطٗك  ٚقبو ؾهرب  قِ ؾاْفق  ٜا اٜٗا املؿثك ) قاٍ تعاىل  *

َّا ثٝابو ؾطٗك : تكؿٜك اآل١ٜ ايهكمي١  َّا قبو ؾهرب ٚأ أ

( بٌ اهلل ؾاعبؿ ٚنٔ َٔ ايًانكٜٔ ) قاٍ تعاىل  *

َّا اهلل ؾاعبؿ: تكؿٜك اآل١ٜ ايهكمي١   أ

َّا اَشاب ايه٤ٛ ؾباعؿ اَشاب ايه٤ٛ ؾباعؿ *  ا

َّا أػاى ؾٓاَك أػاى ؾٓاَك       *  أ

َّا ْؿهو ؾٕٚ ايعًري٠ ؾادعٌ ْؿهو ؾٕٚ ايعًري٠ ؾادعٌ      * أ

َّا ) اـا ناْت  :اٌتبْ  ٚبؿٕٚ ؾاٌَ َؿعٍٛ ب٘ ظاٖك٠ َٚٛدٛؾ٠ يف اؾ١ًُ ؾٝأتٞ بعؿٖا َبايك٠ ( أ

 :َُٓٛب ٜأتٞ بعؿٙ االؾعاٍ 

 أَك َكرتٕ بايؿا٤. 1

َكرتٕ بايؿا٤ ( ال ايٓا١ٖٝ ) َٓاقع َهبٛم بع . 2

 َٓاقع َكرتٕ بايؿا٤. 3

 َاْٞ َكرتٕ بايؿا٤. 4

َّا ) أَا اـا ناْت   ؾٝذب إ ٜهٕٛ ؾعًٗا أَك ؾكط َكرتٕ بايؿا٤ظ َكؿق٠ ٚغري َٛدٛؾ٠ ( أ

فعن أور + فـ + وفعوه بْ وٍصوب 
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 أعبؿ  ؾع اهلل    

 اـا نإ املؿعٍٛ ب٘ يؿعٌ أَك غري َكرتٕ بايؿا٤ ؾايتكؿِٜ دا٥م ٚيٝو ٚادب :بْ اٌت

 أقسِ ايُػري: ُٜٚض ظ ايُػري اقسِ  *

َّا ) اـا ٚدؿ ؾاٌَ بني  :اٌتبْ  ٚاملؿعٍٛ ب٘ ؾٝذب تأػري املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ ( أ

َّا أسؿنُا ؾٝهكٞ قب٘ مخكًا ) قاٍ تعاىل  *  (أ

َّا غؿا ؾاسؿغ ايهك ظ أَا اآلٕ ؾكٌ اؿل  * َّا يف قًبو ؾُٔ أػاى ظ أ أ

 أٚ ظكف أٚ َبتؿأظ يب٘ مج١ً : ايؿاٌَ ٜهٕٛ 

ؾٓكّٛ عفف ايؿاٌَ ٚتكؿِٜ املؿعٍٛ ب٘ َع اقرتإ ايؿعٌ بع ظ ؾاـا طًب َٓا إ لعً٘ َكؿَا 

( ؾا٤ اؾما٤ ) 

َّا اآلٕ ؾكٌ اؿل * َّا اؿل ؾكٌ أ أ

َّا غؿا ؾاسؿغ ايهك       * َّا ايهك ؾاسؿغ أ  أ

َّا يف قًبو ؾُٔ أػاى  * َّا اػاى ؾُٔ  أ أ

 جيب تأػري املؿعٍٛ ب٘ عٔ ؾعً٘ اـا نإ املؿعٍٛ ب٘ َُؿقا َؤٚاًل :اٌتبْ 

 عكؾت أْو ْادٌض *

َّا ) ٚاـا اقؾْا تكؿمي٘ ؾٝذب إ تتكؿّ  عًٝ٘ ( أ

َّا اْو ْادض عكؾت *  أ

: وزاريات 
ؾال تهأيين عٔ تباقٜض عًيت         ٚؾْٚهُا َين ايفٟ تكٜإ .1

 قؿّ املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ ٚدٛبا

َّا إٜاٟ ؾال تهأٍ: ز  أ

 إٜاى ٚاملٝتات ال تككبٓٗا        ٚال تعبؿ ايًٝطإ ٚاهلل ؾاعبؿ .2

 ادعً٘ َكؿَاظ َؿعٍٛ ب٘ َؤػك ( ايًٝطإ ) 

َّا ايًٝطإ ؾال تعبؿ: ز   أ

ِٔظ امله٤ٞ ال تعايك  .3 ايٛطٔ َ

 .َا سهُ٘ ؟ ثِ ادعً٘ َٔ ايٓٛع اآلػك ظ تكؿّ املؿعٍٛ ب٘ اعالٙ 
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تكؿّ املؿعٍٛ ب٘ دٛالًا : ز 

َّا امله٤ٞ ؾال تعايك : يهٞ لعً٘ ٚدٛبًا  َّا ايٛطٔ ؾُٔظ أ أ

َّا نٌ ـْب ؾٝػؿكأػًا يٞ  .4 َّا نٌ ي٤ٞ نأيت٘       ؾٝعطٞ أ  أ

 .انتؼكد٘ ٚبني ْٛع٘ ٚسهُ٘ ظ يف ايبٝت تكؿِٜ 

َّا ) ألْ٘ ٚاقع يف دٛاب ظ ( نٌ ـْب ) ظ ( نٌ ي٤ٞ ) تكؿِٜ املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ : ز  ايًكط١ٝ ( أ

 .ايتٛنٝؿ١ٜ ايتؿ١ًُٝٝ 

ٜا بين أَهو عًٝو يهاْو ٚاسؿغ َا يف ايٛعا٤ .5

 املؿعٍٛ ب٘ َكؿَا ٚدٛبًاادعٌ 

َّا يهاْو ؾاَهو: ز   أ

١ُٖ ال تطًب املاٍ يًػ٢ٓ        ٚيهٓٗا َٓو املٛؾ٠ تطًب .6  يٞ

َّا املٛؾ٠ ؾاطًب  أ

يٞ س١ً ال أنأٍ ايٓاى ساد١     ٚيهين َٓو ايٓٛاٍ أؤٌَ  .7

ؾٍ عًٝ٘ ظ يف ايًطك ايجاْٞ تكؿِٜ 

 .دٛالًا : ايٓٛاٍ أؤٌَ : ز 

: شؤاه وّي 
َّا ؽ ا     ععال أقاٙعععععععأَا االَٓٝاُت ف * اع ععا ؾً٘ اقترععقٙعٟععععٚا

َّا االسب١ ؾايبٝؿا٤ ؾِْٚٗ       *  ؾًٝت ؾْٚهِ بٝؿا ؾْٚٗا بُٝؿ أ

َّا ) جيب االْتباٙ اـا دا٤ بعؿ ( : قبن االجابة ) والحعة  ػربٙ َكرتٕ انِ َكؾٛع ؾٝعكب  َبتؿأ ( أ

ؾا٤ ؾٝذب االْتباٙ باٍ

ثِ عني املتكؿّ . ملاـا ؟ ثِ ادعًٗا نفيو ظ َؿعٛال ب٘ َكؿَا ( االَٓٝات ) يف ايبٝت االٍٚ ال تعكب . 1

 .ْٚٛع٘ ٚسهُ٘ 

َّا ) يف ايبٝت ايجاْٞ َاـا اؾاؾت . 2  .؟ ٚأٜٔ ؾعٌ ايًكط ٚدٛاب ايًكط ؟ ثِ عني املتكؿّ ْٚٛع٘ ( أ

 :ج 
َّا ) ٍ ب٘ َكؿّ ألٕ ايؿعٌ ايٛاقع يف دٛاب َؿعٛ( االَٓٝات ) ال تعكب . 1 ظ ( أقاٖا ) َهتٍٛف َؿعٛي٘ ( أ

َّا االَٓٝات ؾال أق٣ : ٚيهٞ لعًٗا َؿعٛال ب٘ َكؿَا تُبض اؾ١ًُ ( أق٣ ) اهلا٤ املتٌُ بايؿعٌ  أ

 تكؿِٜ اـرب ع٢ً املبتؿأ ٚدٛبا ألٕ املبتؿأ ْهك٠ غري ك١ُُ( : ي٘ اقػاع ) ٖٓاى تكؿِٜ آػك ٖٛ 
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َّا ) اؾاؾت  .2 ٚدٛاب ظ ( ٜهٔ ) ٚؾعٌ ايًكط ( َُٗا ) ايًكط ٖٚٞ تكّٛ َكاّ اؾا٠ ايًكط اؾال١َ ( أ

( ؾايبٝؿا٤ ؾِْٚٗ ) ايًكط ٖٛ 

( بُٝؿ ) ع٢ً املبتؿأ ( ؾْٚٗا ) تكؿِٜ اـرب : ٖٓاى تكؿِٜ 

ُّ ؾُاسب ػٝاقِٖ       :س   ٚال تُاسب األقؾ٣ ؾرتؾ٣ َٔ ايكؾ٣ اـا نٓت يف قٛ

 ع٢ً ايؿعٌ املكرتٕ بايؿا٤ ؟( ػٝاقِٖ ) ملاـا مل ٜتكؿّ املؿعٍٛ ب٘ = 

َّا ) ٚيٝو ( اـا ) ألٕ ايؿعٌ املكرتٕ بايؿا٤ ٚاقع يف دٛاب  :ج   .ايًكط١ٝ ( أ

يتكدً املفعوه بْ عمى فعمْ اذا كاُ املفعوه بْ وَ االلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالً : املوضع الثالث 
 ( الدالة عمى العاقن وغري العاقن والعدد ) امساء االشتفّاً . أ

 ( وّىا , أّي , وا , وَ ) امساء الصرط . ب
 العىوً والصىوه: الػرض وَ التوكيد 

 ( : الدالة عمى العكن وغري العاقن والعدد ) امساء االشتفّاً . أ
( بًكط إ ٜأتٞ بعؿٖا ؾعٌ َتعٍؿ مل ٜهتِٛف َؿعٛي٘ ) ايؿاي١ ع٢ً ايهجك٠  :كه اخلربٓ٘ 

ٍَ قبهِ ) قاٍ تعاىل  * ّٟ آٜات اهلل تٓهكٕٚ ) ظ ( ٜٚهأيْٛو َاـا ٜٓؿكٕٛ ) ظ ( َاـا اْم ( ؾأ

 ؾأٟ ؾت٢ بعؿ اـطٝب تمٚق اـا مل تمق أقض اـطٝب قنابٓا *

يت بو األٜاّ ععععا فععععٜا ؾاق ّ ْٚاؾٖا     ٟ ؾٜاق ايٓاعٓني ععقـ ف *

ٍُ تعععت أٟ ٙععععهلل إ * ّٟ َعرتى اـطٛب ؽٛض طٞ      ععتععّعععٚ  ٚأ

ّٟ ز * ّٟ أٟ ٍُ َٔ مجًٝو ايهك    عٟعععّعععأ  ُقعععى اؾ١ًًٝ اـىععاؾٟععٚأ

ن٤ٞ ؾُٔ أيّٛ ععّععّ أمل اٍععٍٚ ٕ ْٚٝع     ععععتَو اإلنا٠٤ ّععععاـا ات *

 اٙ ؾُٔ تعايكعععطعععت ؽععععلٍ ٍ َٔ     عععق ىععزععٙعععت تععععٕعععإ ى *

بصرط اُ يأتي بعدِا فعن الصرط وتعٍد مل يصتوِف ( : وّىا , أّي , وا , وَ ) امساء الصرط اجلازوة . ب
 .وفعولْ 
امسا٤ ايًكط تعتُؿ يف اعكابٗا ع٢ً ؾعٌ ايًكط ؾكط ؾاـا مل ٜهتِٛف َؿعٛي٘ ؾتعكب َؿعٍٛ :اٌتبْ 

ب٘ 

ظ ( ْأِت غري َٓٗا أٚ َجًٗا َٚا ْٓهخ َٔ آ١ٜ أٚ ْٓهٗا ) ظ ( َٔ ًٌٜٓ اهلل ؾُا ي٘ َٔ ٖاٍؾ ) قاٍ تعاىل  *

َا سُؿمت ؾفقٚٙ يف ) ظ ( ٜعًُ٘ اهلل َٚا تؿعًٕٛ َٔ ػري ) ظ ( أًٜا َا تؿعٛا ؾً٘ االمسا٤ اؿه٢ٓ ) 

( نٓبً٘ 
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( اؾعٛا اهلل أٚ اؾعٛا ايكمحٔ أًٜا َا تؿعٛا ؾً٘ االمسا٤ اؿه٢ٓ ) قاٍ تعاىل  :س 

 .ٚقؾ تكؿميإ انتؼكدُٗا ٚبني سهُُٗا  -

( تؿعٛا ) انِ يكط دالّ َؿعٍٛ ب٘ َكؿّ ٚدٛبًا يًؿعٌ : أًٜا  :ج 

تكؿِٜ اـرب ع٢ً املبتؿأ دٛالًا ألٕ املبتؿأ َعكؾ١ ٚاـرب ْهك٠ ( ٣ االمسا٤ اؿهٔي٘ ) اؾ١ًُ االمس١ٝ 

: االعراب 
( َكؿّ ٚدٛبًا ) انِ يكط دالّ َؿعٍٛ ب٘ َُٓٛب : أًٜا

( بعؿ اؾٚات ايًكط اؾال١َ تهٕٛ لا٥ؿ٠ ص َا ط ألٕ نٌ ) لا٥ؿ٠ تؿٝؿ ايتٛنٝؿ : َا 

اؾُاع١ ( ٚاٚ ) ٚ ظ ؾعٌ َٓاقع فمّٚ ٚعال١َ دمَ٘ سفف ايٕٓٛ ألْ٘ َٔ االؾعاٍ اـُه١ : تؿعٛا 

ُْري َتٌُ َبين يف قٌ قؾع ؾاعٌ 

 يب٘ مج١ً ػرب َكؿّ دٛالًا: ي٘ ظ ؾا٤ اؾما٤ : ايؿا٤ : ؾً٘ 

َبتؿأ َؤػك َكؾٛع : االمسا٤ 

َؿ١ : اؿه٢ٓ 

: وثاه اعرابي 
ُّٜا ا) قاٍ تعاىل  * ّٞ إ ( الدًني قٓٝت ؾال عؿٚإ عً

 ّٟ انِ يكط دالّ َؿعٍٛ ب٘ َكؿّ ٚدٛبًا َُٓٛب بايؿتش١ : أ

لا٥ؿ٠ تؿٝؿ ايتٛنٝؿ : َا 

 َٓاف ايٝ٘ فكٚق بايٝا٤ ألْ٘ َج٢ٓ: االدًني 

ٚايتا٤ ُْري َتٌُ َبين يف قٌ قؾع ظ ؾعٌ َاض َبين ع٢ً ايههٕٛ التُاي٘ بتا٤ ايؿاعٌ : قٓٝت 

قٌ دمّ ؾعٌ ايًكط ٚايؿعٌ يف ظ ؾاعٌ 

ْاؾ١ٝ يًذٓو : ال ظ ايؿا٤ ٚاقع١ يف دٛاب ايًكط : ؾال 

انِ ال ايٓاؾ١ٝ يًذٓو َبين ع٢ً ايؿتض يف قٌ ُْب ٚػربٖا قفٚف دٛالًا تكؿٜكٙ: عؿٚإ 

 (َٛدٛؾ ) 

 ّٞ  يب٘ مج١ً َٔ اؾاق ٚاجملكٚق: عً

: مٛ ظ ػف سهُ٘ املٓاف اىل َا ي٘ ايُؿاق٠ يف ايهالّ ٜأ :والحعة 

 قأٟ َٔ أػفَت ؟ *

انِ انتؿٗاّ َبين ع٢ً ايههٕٛ يف قٌ دك باإلْاؾ١ ( : َٔ ) ظ َؿعٍٛ ب٘ َُٓٛب ٖٚٛ َٓاف : قأٟ 

ؾعٌ َاض َبين ع٢ً ايههٕٛ التُاي٘ بتا٤ ايؿاعٌ ٚايتا٤ ُْري َتٌُ َبين يف قٌ قؾع ؾاعٌ : أػف 

 ايؿاي١ ع٢ً ايتهجري اـا تالٖا ؾعٌ ٚؾاعٌ تعكب َؿعٍٛ ب٘ َكؿّ ٚدٛبا ( :اخلربٓ٘ ) كه 

( نِ تكنٛا َٔ دٓاٍت ٚعٕٝٛ ) قاٍ تعاىل  *
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( تكنٛا )  اؾا٠ تؿٝؿ ايهجك٠ ٚاملبايػ١ َب١ٝٓ ع٢ً ايههٕٛ يف قٌ ُْب َؿعٍٛ ب٘ َكؿّ ٚدٛبًا يًؿعٌ: نِ 

( نِ اقنًٓا َٔ ْيب يف االٚيني ) قاٍ تعاىل  *

تكديي املفعوه بْ عمى فعمْجواز 
ٜتكؿّ املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ دٛالًا اـا مل ٜهٔ يف اؾ١ًُ َا ٜٛدب ايتكؿِٜ 

التوكيد : الػرض وَ التكديي 
أ ؾشهِ اؾا١ًٖٝ تبتػٕٛ َٚٔ اسهٔ َٔ اهلل سهُا ) ظ ( ؾؿكٜكا نفبتِ ٚؾكٜكًا تكتًٕٛ ) قاٍ تعاىل  *

َٚا ظًُٓاِٖ ٚيهٔ ناْٛا ) ظ ( أٚ أتتهِ ايهاع١ أغرَي اهلل تؿعٕٛ إ نٓتِ َاؾقني ) ظ ( يكّٛ ٜٛقٕٓٛ 

( اْؿهِٗ ٜعًُٕٛ 

ٚال ظٗكا ابك٢ؾإ املٓبت ال اقْا قطع  ( :  ") قاٍ ايكنٍٛ ايهكِٜ  *

 صٜا عادما أيف َجٌ ٖفا ايّٝٛ غرَي اهلل تهأٍ ط  *

يبهت ٚال َٔ عٛق٠ اتكٓع  ادك      عؾ اهلل ال ثَٛب فععّععغعععٚاْٞ ب *

 ٚاقخ ٜٓتهبععست٢ ٜعؿ ى ايٓٝـ انكّ َا انتطعت دٛاقٙ *

 :وزاريات 
َٓو ايعطاٜا ٜا اهلٞ اطًب    .1

 ملاـا ؟ظ دٛالا ( اطًب ) ع٢ً ايؿعٌ ( ايعطاٜا ) تكؿّ املؿعٍٛ ب٘  -

ألْ٘ يٝو يف ايهالّ َا ٜٛدب ايتكؿِٜ: ز 

يٞ س١ً ال انأٍ ايٓاى ساد١         ٚيهٓين َٓو ايٓٛاٍ اؤٌَ  .2

 .يو عًٌ ـظ دٛالا ( اؤٌَ ) ع٢ً ايؿعٌ ( ايٓٛاٍ ) تكؿّ املؿعٍٛ ب٘  -

 .ألْ٘ يٝو يف ايهالّ َا ٜٛدب ايتكؿِٜ : ز 

 :املتكؿّ ٚبني ْٛع٘ ٚسهُ٘ ٚايهبب َٔ ايُّٓٛ ايتاي١ٝ انتؼكز : ى 

 (أٜا َا تؿعٛا ؾً٘ االمسا٤ اؿه٢ٓ ) قاٍ تعاىل . 1

( ؾأٟ آٜات اهلل تٓهكٕٚ ) قاٍ تعاىل . 2

( ؾكٜكا ٖؿ٣ ٚؾكٜكا سل عًٝ٘ ايٓالي١ ) قاٍ تعاىل . 3

( أٖؤال٤ ناْٛا إٜانِ ٜعبؿٕٚ ) قاٍ تعاىل . 4

( َٚا ظًُٓاِٖ ٚيهٔ ناْٛا اْؿهِٗ ٜعًُٕٛ ) قاٍ تعاىل . 5
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إ اتانِ عفاب اهلل اٚ اتتهِ ايهاع١ أغري اهلل تؿعٕٛ إ نٓتِ َاؾقني بٌ إٜاٙ تؿعٕٛ ) قاٍ تعاىل . 6

( ؾٝهًـ َا تؿعٕٛ ايٝ٘ 

 (ت ٚاالقض َٚا تػين اآلٜات ٚايٓفق عٔ قّٛ ال ٜؤَٕٓٛ قٌ اْعكٚا َاـا يف ايهُٛا) قاٍ تعاىل . 7

( قٌ أقأٜتِ إ اتانِ عفاب٘ بٝاتا أٚ ْٗاقا َاـا ٜهتعذٌ َٓ٘ اجملكَٕٛ ) قاٍ تعاىل . 8

( قٌ أقأٜتِ َا اْمٍ اهلل يهِ َٔ قلم ) قاٍ تعاىل . 9

( ٚقاٍ يكناؤِٖ َا نٓتِ إٜاْا تعبؿٕٚ ) قاٍ تعاىل . 10

( يهٔ ايٓاى اْؿهِٗ ٜعًُٕٛ ٚ) قاٍ تعاىل . 11

 (َٚا تؿعًٛا َٔ ػري ؾإ اهلل ب٘ عًِٝ ) قاٍ تعاىل . 12

 ٕ غٓاٖاععؾ َالغ ْؿهو ّعععععععت إٕ ْؿهٞ    ععععععت فعععععٟعععا أتععععًا ّععععٚأٟ. 13

 ق تأمتكععى أٟ األّععىععفعععقٟٚ ئ ؾاٚت٘       عععؾٟ عععبععّععيو اٍععّعٜا أٜٗا اٍ. 14

 ا ؼُكعّععآثكٙ ٍٚععععت ّععععٍععععز ادؿععم َِٓٗ تًل أقٚع ّععخععٕ تعععّ.15

ّ تُٗٔ اٍَٛعععععٚت اـا ٍععععّعععت ؾق قأٜٓا َٔ ؾكٚع نجري٠عععّ معععععٚى. 16

يٞ بٗا االَال٤ ععّععا تععٕعٟعععا اٍععععٙ اؾقععععّ فععععععع٠ اقؾتععطععععا ؽعععّععععأٟ. 17

ٍ اؾا١ًٖٝ ْؿعٌععععاٍ اٙععععععععٚاف ْاعالّعععؾا٠ ىعععٙعععالّ ايٓبٝني اٍععععى.18

19 .ّٟ  ّ اؾععععىععععععٟ ٚاٟعععّ اقخعععىعععٚأٟ ١ٜععؽععٕ ىعٟعععععععٟ بعععىعععععنِ ابؾأ

 ؾ تكنت ايكًب َٓ٘ َتُٝاععععيٓا م ا تأَكٜٔ بُاسبعععا ّععٙعععٚال ٍعععٚم. 20

 ؾ ٖذت يٛقا َاـا تٓؿع ايفنكععم ٣ اطاليو املطكعمععاق ىععؾٟععٍ يٌعععم. 21

اّعضععى ٚاالٜاّ يٝو تععتععاّععععض ى االٜاّ     عععت بعٍعععععععا فععععا ؾاق ّععععٟ. 22

 ػكٟ اؿعٛظ ٚنٌ داٌٖ طبع أٟ ايٓاى تتبعععت فععععقإ إٔعععٟعععغ. 23

 اـا اًٖ٘ َٓعٛاعاـا َٓعت ّٚعععّأيٞ اؿٞ عٔ قّٛ َشبتِٗ      ععىعععال ت. 24

َا تؿقٟ ايٓٛاقب باؿ٢ُ. 25 ق َا اهلل َاْع ٟعععقات ايطعٚال لز يعُكى

ا أْت َاْع عّععف ٣ٖبت ينبؾكؿ ـ ٣ يب٢ٓ ٚأْت تكنتٗاٍععٟ ععععىععبععأت. 26

 قعؾاخععٍ اٍعععغععّعععا ؾعٌ اٍععععهلل ّ ؾ غُكت ؾَٛعٞ ٚدٓيتعععقايت ٚم. 27

ا ععالىععا ؽعععععٍ ايٓاى لٚق ّععععٚى إعععععععقمععتعععاض اـا افعتععٕ اععععّٚ. 28

ىعععّعععٙ. 29 ا اسؿثا أْا نا٥ٌعععععّععـيو ععععععى ا ؾعًت ٚاْينععععععأالْٞ ّعععا
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تطبٔقات عام٘ علٙ تقدٓه اخلرب ّاملفعْل بُ
تكطع ْؿهٞ ؾْٚ٘ سهكات  بٓؿهٞ سبٝب ساٍ بابو ؾْٚ٘     : 1ى

 َا ْٛع املتكؿّ ٚسهُ٘ ؟ -

 ٜؿعٛى قبو عٓؿٖا ؾتذٝب هلل ؾقى نٝـ اْت ٚغا١ٜ       : 2ى

 ؾُا ايهبب ؟ظ ٚقؾ ايتكؿِٜ َكتني ٚدٛبا  -

ؾهًٗا عه٢ إ ْٗتؿٟ َا دٛابٗا          ابا٤ ٚقؾ أٚ ق٢ْ ٚقبٍٛ : 3ى

 قؿّ املؿعٍٛ ب٘ ٚدٛبا ـانكا ايطكٜك١  -

عبٌ ٚؾاؾٟ أٟ ـيو تؿعٌ قٌ يًفٟ ٣ٜٛٗ تؿكم       : 4ى

 َا ْٛع املتكؿّ ٚسهُ٘ ؟ -

نؿ٢ باملًُات ؾكق١ ٚتٓا٥ٝا  ؾانكّ أػاى ايؿٖك َا ؾَتُا َعًا    : 5ى

قؿّ املؿعٍٛ ب٘ -

 بهؿٝو ؾٌٓ اهلل ٚاهلل أٚنع أٜا َايو ال تهأٍ ايٓاى ٚايتُو : 6ى

 .ؾقنتٗا قؿّ املؿعٍٛ ب٘ املتأػكٜٔ يف َْٛعني ـانكا طكٜكتو اييت  -

 ٚأًٖٞ َت٢ ايؿكز ػربٜين ؾؿتو ْؿهٞ      : 7ى

 َا ْٛع املتكؿّ ٚسهُ٘ ؟. 2قؿّ أٍٚ َؿعٍٛ ب٘ ٚدٛبا . 1

 ؾٝهِ ٚيف عذيب َٔ لٖٛنِ عذب اْٞ يفٚ عذب َٓهِ أقؾؾٙ      : 8ى

 .ٚسهُ٘ ظ ْٚٛع٘ ظ ؾٍ ع٢ً املتكؿّ  -

إ االساؾٜح عٔ ي٢ًٝ يتًٗٝين  نكٚا االساؾٜح عٔ ي٢ًٝ اـا بعؿت   : 9ى

 قؿّ املؿعٍٛ ب٘ بأٚدم تعبري -

 ؾإ يهٌ ُْٝض ُْٝشا ال تؿٌ نكى إال إيٝو : 10ى

 .ادعٌ املؿعٍٛ ب٘ املتأػك ٜؿٝؿ ايتٛنٝؿ بتعبري َٛدم  -

ٚؾْٚهُا َين ايفٟ تكٜإ ؾال تهأالْٞ عٔ تباقٜض عًيت     : 11ى

قؿّ املؿعٍٛ ب٘ ايٛاقؾ يف ايًطك االٍٚ ٚدٛبا َك٠ ٜؿٝؿ ايتٛنٝؿ ٚأػك٣ ٜؿٝؿ ايتؼُِٝ -

 اقفؾْٛٞ يف ايؿال٠ َٔ بعؿ َٛتٞ        سبفا عًٝٞ َٚٛتٞ يف ايؿال٠ : 12ى

٠ ـانكًا ايطكٜلظ قؿّ املؿعٍٛ ب٘ ايٛاقؾ  -

دًٝٓا نٝـ ًٜعٌ ايكٓؿٌٜ يف ٜؿٜو ايكٓؿٌٜ ـاى ؾعًِ     : 13ى
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 قؿّ املؿعٍٛ ب٘ ٚدٛبا باٚدم تعبري. 2ؾٍ ع٢ً ػرب َتكؿّ ـانكا سهُ٘ يف ايتكؿِٜ. 1

َٔ يعبؿ أـي٘ َٛالٙ          َا ي٘ ياؾع إيٝ٘ نٛاٙ : 14ى

 قؿّ املؿعٍٛ ب٘ ايٛاقؾ يف ايبٝت . 2َا ْٛع املكؿّ َٚا املهٛؽ يتكؿمي٘ ؟ . 1

  َا اعكاب انِ االنتؿٗاّ ؟. 3

 ٚال تعبؿ ايًٝطإ ٚاهلل ؾاعبؿ ٚإٜاى ٚاملٝتات ال تككبٓٗا      : 15ى

 قؿّ املؿعٍٛ ب٘ ٚدٛبا يف َْٛعني كتًؿني. 2. َا سهِ املؿعٍٛ ب٘ املتكؿّ ؟ عٝٓ٘ أٚال . 1

انأٍ سادتو اآلٕ : قاٍ ي٘  : 16ى

 قؿّ املؿعٍٛ ب٘ ٚدٛبا ـانكا ايػكض  -

أال قاتٌ اهلل اي٣ٛٓ َا أَكٙ          ٚاقتً٘ َاـا ٜكٜؿ اي٣ٛٓ َين  : 17ى

ؾُا سهِ ايتكؿِٜ ٚايهبب ؟ ؾٍ عًٝ٘ظ تكؿّ املؿعٍٛ ب٘  -

قٝؿ يٓا ايهكّٚ ؾٌٗ يف ايكٍٛ َٔ سكُز          إـا نأيٓاِٖ أٜٔ ايعٓا : 18ى

ْٚض ـيو ظ ٚقؾ أنجك َٔ َْٛع تكؿّ ؾٝ٘ اـرب  -

 أَٚا مسعت قا٥ًِٗ       اؾعٌ مجٝعا ٚاقسِ يف ايبشك : 19ى

ـانكا ايكاعؿ٠ ظ قؿّ املؿعٍٛ ب٘ بأٚدم تعبري  -

 بين ايل أٌٖ اـري ؾإ يكا٤ِٖ عُاق٠ يًكًٛب: أ٢َٚ سهِٝ ابٓ٘ قا٥اًل  : 20ى

 ٠ ٚدٛبا ٚأػك٣ دٛالاقؿّ املؿعٍٛ ب٘ ـانكا ايطكٜك١ َك -

 َٚعًِ مل ٜؿق ياقب نأن٘       َاـا ٜكطع َٔ سًاٙ ٜٚعُك : 21ى

 َا سهِ تكؿِٜ انِ االنتؿٗاّ َٛسؿًا ؟ -

اطًب ايعًِ ٚال تههٌ ؾُا       أبعؿ اـري ع٢ً أٌٖ ايههٌ  : 22ى

قؿّ املؿعٍٛ ب٘ ٚدٛبا ـانكا ايطكٜك١ املٓانب١ يف ايًطك األٍٚ -

 يف اـؿ إ عمّ اؿبٝب قسٝال       َطك تمٜؿ ب٘ اـؿٚؾ قٛال : 23ى

 َا سهِ تكؿِٜ اـرب ؟ ٚنٝـ ػعً٘ عهِ َػاٜك -

( َٚٔ ِٜٗؿ اهلل ؾُا ي٘ َٔ ٌَٓ ) ظ ( َٚٔ آٜات٘ إْو تك٣ األقض ػايع١ ) قاٍ تعاىل  : 24ى

ايتكؿِٜؾٍ عًُٝٗا ٚبني اْٛاعُٗا ٚسهِ ظ يف ايُٓني ايهكميني انجك َٔ تكؿِٜ  -

 ٚيًهك َين َْٛع ال ٜٓاي٘        ْؿِٜ ٚال ٜؿٓٞ إيٝ٘ يكاب : 25ى

 قؿّ املؿعٍٛ ب٘ املتأػك . 2َا ْٛع ٚسهِ املتكؿّ ٚايهبب ؟ . 1
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َٔ ايٓؿو ٚامحًٗا ع٢ً َا ٜمٜٓٗا         تعٌ ناملا ٚايكٍٛ ؾٝو مجٌٝ: 26ى

نِقؿّ املؿعٍٛ ب٘ املتأػك آُٜا ٚدؿ ـانكا احل -

ٜا يٝت يعكٟ باملهاقّ نًٗا        َاـا ٚقؿ ؾكؿت ْؿاى تكٍٛ : 27ى

 َا سهِ تكؿِٜ انِ االنتؿٗاّ َٛسؿًا ؟ َٚا ايهبب ؟ -

عٔ االسباب َا ؾعًٛا:  28ى  نأيت ايؿاق ؽربْٞ

 قؿّ املؿعٍٛ ب٘ ايجاْٞ ـانكا سهُ٘ ٚايهبب -

طٞ ٜٚمؾاؾ َا الؾاؾت عطاٜاٙ يف ايكًب نٓم يباب ٣ ْؿاـ ي٘          ٜع:  29ى

 َا سهِ تكؿِٜ اـرب َعًاًل ؟ -

 ايُرب ػري َا ٜتُـ ب٘ املك٤:  30ى

 ادعٌ اـرب َتكؿَا ٚدٛبا -

 اـا نٓت يف قّٛ ؾُاسب ػٝاقِٖ           ٚال تُاسب األقؾ٣ ؾرتؾ٣ َع ايكؾ:  31ى

 قؿّ املؿعٍٛ ب٘ ٚدٛبا بطكٜكتني كتًؿتني  -

اٍ بٛدٓت٘      ؾهٝـ بٞ ٚسبٝيب نً٘ ػاٍٜٚعًل ايٓاى َٔ ؽ:  32ى

 َا سهِ اـرب يف ايًطك ايجاْٞ ؟ -

 ػُعت يف ؾؤاؾٙ ُِٖ         ٤ٌَ ؾؤاؾ ايمَإ إسؿاُٖا:  33ى

 َا سهِ تكؿِٜ اـرب ٚايهبب ؟ -

 (إمنا ٚيٝهِ اهلل ٚقنٛي٘ ٚايفٜٔ آَٓٛا ) قاٍ تعاىل :  34ى

 َا سهِ املتكؿّ ٚايهبب ؟ -

( َٚٔ ًٌٜٓ اهلل ؾُا ي٘ َٔ ٖاٍؾ ) قاٍ تعاىل :  35ى

 َا سهِ ٚاملتكؿّ ْٚٛع٘ ٚايهبب ؟ -

 ٌٖٚ سمْ٘ َٔ بعؿنِ غري لاؾ نٌ ايكًب ٌٖ َك ايهًٛ بباي٘    : 36ى

  قؿّ املؿعٍٛ ب٘ ٚدٛبا باٚدم تعبري -

 َكٚيهٔ ملكؿٚق اتٝض عٔ األ ٖذكتهِ ال عٔ َالي٘ ٚال غؿق   : 37ى

 ادعٌ املؿعٍٛ ب٘ املتأػك ٜؿٝؿ ايتؼُِٝ ٚاالٖتُاّ ٚايعٓا١ٜ بطكٜك١ ؾقنتٗا -
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 أمثلة الكتاب املقرر يف التقديم والتأخري وحتليلها
 التحليل املثال

اخلرب , وجوب , املبتدأ ) عليم ( نكرة غري  . قال تعاىل ) وفوق كل ذي علٍم عليم ( 1

 خمصصة

. قال تعاىل ) ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم 2

 صادقني ( 

 اخلرب , وجوب , هلا الصدارة يف الكالم

 اخلرب , وجوب , املبتدأ نكرة غري خمصصة  ( يف قلوبهم مرض فزادهم اهلل مرضا . قال تعاىل )3

 اخلرب , وجوب , هلا الصدارة يف الكالم  . قال تعاىل ) يسألون أيان يوم الدين ( 4

اخلرب , جوازًا , املبتدأ معرفة  . قال تعاىل ) وهلل غيب السموات واالرض ( 5

. قال تعاىل ) هلم من جهنم مهاد ومن فوقهم 6

غواش ( 

اخلرب , وجوب , املبتدأ نكرة غري خمصصة 

. قال تعاىل ) ثم نقول للذين اشركوا أين 7

كنتم تزعمون (  شركاؤكم الذي

اخلرب , وجوب , الصدارة

اخلرب , جوازًا , املبتدأ نكرة خمصصة بالوصف( ) لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. قال تعاىل 8

. قال تعاىل ) ومن الناس من يعجبك قوله يف 9

احلياة الدنيا ( 

اخلرب , جوازًا , املبتدأ ) من ( معرفة اسم موصول

. اذا ما خلوت الدهر يومًا فال تقل 10

خلوت ولكن قل : علّي رقيب  

اخلرب , وجوب , املبتدأ نكرة غري خمصصة

. كيف السبيل اىل ان ابلغ االربا11

واترك اهلم والنكد والتعبا   

اخلرب , وجوب , الصدراة

. فلله دري حني توقظ هميت 12

مساورة االشجان والنجم عابس

اخلرب , وجوب , تأخري اخلرب يؤدي اىل اخفاء 

التعجب

. ولي مقلة حرى وقلب متيم13

ودمعي ما يرقى وما يتكلم 

اخلرب , جوازًا , املبتدأ نكرة خمصصة بالوصف

. راحٌل انت والليالي تزول 14

ومضرٌّ بك البقاء الطويل

اخلرب , جوازًا , املبتدأ ) أنت ( و ) البقاء ( معرفة 

) من ( مفعول به , وجوب , الصدارة يف الكالم ) . قال تعاىل ) ومن بهِد اهلل فما له من مضل ( 15

بـ ) من ( الزائدة له ( اخلرب جوازا املبتدأ جمرور

مفعول به , وجوب , الصدارة  . قال تعاىل ) ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ( 16

اذ قال   . قال تعاىل ) وأتل عليهم نبا ابراهيم17

ألبيه وقومه ما تعبدون ( 

مفعول به , وجوب , الصدارة يف الكالم 

. قال تعاىل ) بنا إنك من ُتدخل النار فقد 18

اخزيته وما للظاملني من انصار ( 

) من ( مفعول به , وجوب , الصدارة ) للظاملني ( 

خرب , جوازًا , جمرور بـ ) من ( الزائدة

مفعول به , جوازًا . قال تعاىل ) أغري اهلل تدعوَن إن كنتم صادقني (19
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مة اهلل عليكم إن كنتم . قال تعاىل ) واشكروا نع20

إياه تعبدون ( 

مفعول به , وجوب , ضمري منفصل

مفعول به , وجوب , ضمري منفصل. قال تعاىل ) أهؤالء إياكم كانوا يعبدون ( 21

مفعول به , وجوب , الصدارة. قال تعاىل ) قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون (22

. قال تعاىل ) أغري اهلل أختذ وليا فاطر السموات 23

واالرض ( 

مفعول به , جوازًا

. قال تعاىل ) فكال أخذنا بذنبه فمنهم من 24

أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة 

ومنهم من خسفنا به االرض ومنهم من أغرقنا 

(يظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمونوما كان اهلل ل

) كاًل ( و ) انفسهم ( مفعول به جوازًا , ) منهم ( 

خرب , جوازًا املبتدأ معرفة ) من ( املوصولة 

 حلول متارين الكتاب ) تقديم اخلرب على املبتدأ (
 التمرين األول

 السبب حكمه اخلرب ت
من االلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالموجوبأين1

على املبتدأاخلرب مقصور وجوبعلى الرسل2

املبتدأ نكرة غري خمصصةوجوبلكل أمة3

املبتدأ نكرة خمصصة باإلضافةجوازبيده4

5

هلا

لي

جواز

جواز

املبتدأ معرفة

املبتدأ معرفة

املبتدأ نكرة خمصصة بالوصفجوازلكل داء6

املبتدأ نكرة غري خمصصةوجوبحولي7

املبتدأ نكرة خمصصة بالوصفجوازلي8

تأخري اخلرب يؤدي اىل اخفاء التعجبوجوبفلله9

املبتدأ نكرة خمصصة بالوصفجوازيف كل شيء10

 التمرين الثاني
ما مطبٌق إال القانون أو إنَّما مطبٌق القانون 

 التمرين الثالث
1.

2 .

احلكم اجلواز ألن املبتدأ نكرة خمصصة بالوصف فجملة ) ال بد من تأديتها ( نعت للمبتدأ

) واجبات ( 

عليك واجبات : املبتدأ نكرة غري خمصصة
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ال بد : ال نافية للجنس العاملة , بد : امسها مبين على الفتح يف حمل نصب وخربها حمذوف  .3

تقديره ) موجود ( 

: حرف جر , تأدية : اسم جمرور واهلاء ضمري متصل يف حمل جر مضاف اليه  من تأديتها : من

ومجلة ) ال بد من تأديتها ( يف حمل رفع نعت للنكرة ) واجبات ( 

 التمرين الرابع
 السبب احلكم اجلملة

املبتدأ نكرة خمصصة بالوصف حذفت صفة  جواز . لي أمل لست اثين على شيء سواه 1

وجاء بصفة

املبتدأ نكرة خمصصة بالوصف بعد حذف جوازرسائل لست اذكرها. عندي 2

االضافة

املبتدأ نكرة غري خمصصةوجوب. وبي نظر3

املبتدأ معرفة بعد ان كان مقصوراجواز. يف العدل السعادة4

املبتدأ معرفة بعد ان كان مقصوراجواز. رجل أنت 5

املبتدأ نكرة غري خمصصةوجوب. لدينا حضارة6

املبتدأ نكرة غري خمصصةوجوب. لكل انسان طموحات7

 التمرين اخلامس
الالم : حرف جر , كل : اسم جمرور وعالمة جره الكسرة وهو مضاف لكل

مضاف اليه جمرور وعالمة جره الكسرة وشبه اجلملة ) لكل داء ( يف حمل رفع خرب مقدم داء 

مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة دواء

ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف عند

مضاف اليه جمرور وعالمة جره الكسرة وهو مضاف واهلاء ضمري متصل يف حمل جر  عامله

مضاف اليه وشبه اجلملة الظرفية ) عند عامله ( يف حمل رفع نعت لـ ) دواء ( 

اسم شرط جازم مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ َمن

نفي وجزم وقلب اداة مل 

فعل مضارع ناقص جمزوم وعالمة جزمه السكون وهو فعل الشرط وامسه ضمري مسترت  يكن

جوازًا تقديره ) هو ( 

خرب ) يكون ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عاملًا

حرف نفي وجزم وقلب مل

فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة وهو جواب الشرط والفاعل ضمري  يدِر

مسترت تقديره ) هو ( 

اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ ما 

خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة واجلملة االمسية ) ما الداء ( سدت مسد  الداء 

وجوابه يف حمل رفع خرب لـ ) من ( الشرطيةمفعولي ) يدري ( ومجلتا الشرط 
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 املفعول به-حلول متارين 
التمرين االول

 الغرض السبب احلكم املفعول به ت
ربك 1

ثيابك

وجوب

وجوب

فعله فعل أمر مقرتن بالفاء 

فعله فعل أمر مقرتن بالفاء

العناية واالهتمام والتوكيد

العناية واالهتمام والتوكيد

العمومالصدارة يف الكالموجوبما الشرطية2

العمومالصدارة يف الكالموجوبمن الشرطية3

التوكيدليس يف الكالم ما يوجب التقديموجوبفريقا4

التوكيدليس يف الكالم ما يوجب التقديمجوازغري5

العمومالصدارة يف الكالموجوبأي االستفهامية6

العمومالصدارة يف الكالموجوبماذا7

التخصيصلو تأخر لوجب اتصالهوجوبإياه8

العناية واالهتمام والتوكيدوقع فعله يف جواب ) أّما ( وجوبآراء9

العلم 10

أهله

وجوب

وجوب

فعله فعل أمر مقرتن بالفاء

فعله فعل أمر مقرتن بالفاء

العناية واالهتمام والتوكيد

العناية واالهتمام والتوكيد

 الثانيالتمرين 
 السبب اجلملة

وقع فعله يف جواب ) أّما ( الشرطية. أما إخوانك فاحرتم وأما حقوقهم فارَع1

فعله فعل أمر مقرتن بالفاء . القانون فطبق والناس فعامل حبسن اخللق2

وقع فعله يف جواب ) أّما ( الشرطية. أّما الواجب فال تؤجل3

وقع فعله يف جواب ) أّما ( الشرطيةفحاذر. أّما املسيء فباعد وأّما صحبته 4

فعله فعل أمر مقرتن بالفاء. الوطَن فصْن5

 التمرين الثالث
 الغرض القاعدة اجلملة الكلمة

التخصيصضمري منفصل لو تأخر لوجب اتصالهإياكم احرتم. إياكم1

العناية فعله فعل امر مقرتن بالفاءاملؤمن فصادق. املؤمن2

واالهتمام 

والتوكيد

العموممن االلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالم ماذا قرأت ؟. ماذا3

من تدرب فهو حيسن  . من الشرطية4

العمل

العموم من االلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالم

التوكيدليس يف الكالم ما يوجب التقديمالعلم انشْر. العلم5
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العمومااللفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالم منكم مدرسة بنت الدولة. كم اخلربية6

العموم من االلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالم كم مدرسًة بنت الدولة ؟ . كم االستفهامية7

 التمرين الرابع
 مجلة اجلواز مجلة الوجوب الفعل مجلة اجلواز مجلة الوجوب الفعل

األمي أعلمأما األمي فأعلم . يعلم3 االمانة احفظ أّما األمانة فاحفظ. احفظ1

الوالدين أكرم الوالدين فأكرم . أكرم4الصديق هديت أما الصديق فهديت . هدى2

 التمرين اخلامس
 الفائدة السبب اجلملة

. أما اعدائي فاشبهت 1

إياهم أحب

وقع فعله يف جواب ) اما ( الشرطية

ضمري منفصل لو تأخر لوجب اتصاله

والتوكيدالعناية واالهتمام 

التخصيص

التوكيدليس يف الكالم ما يوجب التقديم. خريا كثريا منحنا اهلل2

. اهلل خنشى3

وإياه نعبد وحده

وما أمر به نتبع

ليس يف الكالم ما يوجب التقديم

ضمري منفصل لو تأخر لوجب اتصاله 

ليس يف الكالم ما يوجب التقديم

التوكيد

التخصيص

التوكيد

 السادسالتمرين 
 القاعدة احلكم اجلملة

فعل أمر فعله مقرتن بالفاء وجوب . العلم فانشر1

ضمري منفصل لو تأخر لوجب اتصاله وجوب . إياهم احرتم2

من االلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالموجوب. من تنشر3

ليس يف الكالم ما يوجب التقديم جواز . املقصر عاقب4

 التمرين السابع
فعل ماض مبين على الفتح والفاعل ضمري مسترت تقديره ) هو (  قال

اسم اشارة مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ ذلك

بني : ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة والياء ضمري متصل يف حمل جر  بيين

مضاف اليه و شبه اجلملة الظرفية يف حمل رفع خرب 

عطفت شبه مجلة على شبه مجلة , بينك : شبه مجلة معطوفةالواو حرف عطف  وبينك

أي : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو اسم شرط جازم , ما زائدة للتوكيد أّيما

مضاف اليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مثنىاالجلني

ين يف حمل فعل ماض مبين على السكون يف حمل جزم فعل الشرط والتاء ضمري متصل مب قضيت

رفع فاعل

الفاء رابطة جلواب الشرط / ال نافية عاملة فال
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اسم ال مبين على الفتح يف حمل نصب وخربها حمذوف تقديره ) موجود ( واجلملة يف حمل  عدوان

جزم جواب الشرط 

على حرف جر , الياء ضمري متصل يف حمل جر علّي

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الواو عاطفة مجلة على مجلة ولفظ اجلاللة واهلل

على حرف جر , ما اسم موصول يف حمل جر حبرف اجلر على ما

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة والفاعل ضمري مسترت تقديره ) حنن ( واجلملة  نقول

الفعلية صلة موصول

خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة وكيل

 والتأخرياالسئلة الوزارية يف التقديم 
وللحرية احلمراء باٌب        بكل يٍد مضرجٍة ُيدق . 1

يف النص تقديم اخلرب على املبتدأ , ما املسوغ هلذا التقديم ؟     -

 1/د88

اعرب ما حتته خط :   . 2

يعنونالو كان يف األلف منا واحٌد فدعوا         من فارٍس خاهلم إياه 

 1/د88

قال تعاىل ) وإن من شيء إال عندنا خزائنه ( , ) إمنا هو إله واحد فإياي فاعبدون (  .3

يف النصني الكرميني حصل تقدميان بني موقع املتقدمني من االعراب وحكم تقدميهما -

 2/د88

جمٌد مؤثٌل         بإرضائنا خري الربية أمحد  –معشر االنصار  –لنا  .4

قه التأخري , بني نوعه وحكمه ذاكرا السبب   يف النص تقديم ما ح -

 1/د89

وان نزلت إحدى الدواهي بقوٍم          فأنفسكم دون العشرية فاجعلوا    .5

يف النص تقديم ما حقه التأخري , بني نوعه وحكمه ذاكرا السبب  -

 1/د89

االمور خيابر    ترى املرء خملوقا وللعني حظها       وليس بإحناء. 6

يف البيت تقديم اخلرب  على املبتدأ , عينه , ثم اذكر حكم تقدميه مع بيان السبب -

 2/د89

فاهلل نسأل ان يقيك ما بقيت        آثاره فهي حبل ليس ينبتك . 7

يف البيت تقديم املفعول به على فعله , عينه , ثم اذكر حكم تقدميه مع بيان السبب      -

 2/د89

قال تعاىل ) يف قلوبهم مرٌض فزادهم اهلل مرضا (    . 8

دل على متقدم حقه التأخري مبينا نوعه وسبب تقدميه -

 1/د90

 2/د90للعراق تارخيه العظيم     ما الذي أوجب تقديم اخلرب على املبتدأ ؟    . 9
كيف الرشاد اذا ما كنت يف نفر       هلم عن الرشد اغالل واقياُد     . 10

يف البيت تقدميان حقهما التأخري , اذكر واحدًا موضحًا سبب تقدميه  -

 1/د91

وقالت اىل العباس قلت فمن اذن         ومالي اىل العباس معدي وال قصر      .11

نوعه مثة تقديم يف الشطر الثاني عينه وبني  -

 1/د92

 1/د92) إياهم فارحم (     ما اعراب ) إياهم ( ؟ وما حكمها لو مل يقرتن فعل االمر بالفاء ؟ . 12



للصف السادس العلمي

ألست ترى اخلطوب هلا رواٌح        عليك بصرفها وهلا بكور      . 13

هنالك تقدميان فأيهما ُقدم وجوبًا ؟ وملاذا ؟ -

 2/د92

إن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت. 14

يف النص مفعول به مؤخر , كيف جتعله مقدما وجوبا واقعا فعله يف جواب ) أما ( ؟ -

 2/د92

اعرب ما حتته خط :. 15

ماذا منك يا ليل طاف بي        ومن ذاك الساقي وماذا سقانيا لي اهلل

 1/د93

عندك مأمل         ومنك العاطايا يا إهلي أطلُب –أيها املكروب  –ولي . 16

يف البيت تقدميان للخرب واملفعول به عني كاًل منهما مبينا حكمهما -

 2/د93

اعرب ما حتته خط :  . 17

من فتيٍة صربوا         ما إن رأيت هلم يف الناس امثاال هلل درهم

 2/د93

قال االصمعي : ما حنلت أحدا شيئا إال بيتا نسبته لألعشى ويّف من نسبته غصة وهو :     . 18

وانكرتين وما كان الذي نكرت  من احلوادث إال الشيب والصلعا

يف قول االصمعي خرب مقدم , عينه واذكر حكم تقدميه أ. 

ذكر الغرض من التقديميف الشطر االول مفعول به مؤخر اجعله مقدما وجوبا وا ب.

 1/د94

بثنُي لطفا فعندي ما أسر به        اليك قل يا شقي احلظ واقتصد      . 19

يف البيت تقديم بني نوعه وحكمه  -

 2/د94

عمو صباحًا غري هرم , وخريكم تركت     . 20

تلمح يف النص مفعوال به مقدما اذكر حكم التقديم مبينا الغرض -

 2/د94

اعرب ما حتته خط      . 21

فلي القدروقائلة أني رحيلك عنهم         فقلت ال علم لي 

 2/د94

قال تعاىل ) دّمر اهلل عليهم وللكافرين امثاهلا (. 22

فيما تلوت خرب مقدم عينه واذكر حكم تقدميه  -

 1/د95

أزادًا سوى حييى تود وصاحبًا         إال إن حييى ِنْعَم زاد املسافر     . 23

وضح نوع املتقدم يف البيت ذاكرا حكم تقدميه -

 1/د95

ولي همٌة ال تطلب املال للغنى           ولكنها منك املودة تطلُب      . 24

ما نوع املتقدم يف الشطر االول ؟ وما حكم تقدميه ؟. أ

اجعل املفعول به املقدم جوازًا واجبًاب. 

 2/د95

اعرب ما حتته خط :   . 25

 إليك مآبهاوما خلقت أكرومة يف امرئ له   وال غاية إال 

 1/د96

اصحابي ولي بهم حاجة ؟ قال : نعم , لئال ميشوا يف  قال املأمون ألحد قضاته : أفتحبس. 26

أمر ال حق لك فيه , فقال : اقض مبا شئت فإمنا االمتحان أردت . 

يف النص أكثر من تقديم ملا حقه التاخري , دل على واحد واذكر حكم تقدميه  -

 2/د96

اىل ربك  فيَم أنت من ذكراها  قال تعاىل ) يسألونك عن الساعة أيان مرساها . 27

منتهاها (   

كيف تستدل على اخلرب املقدم جوازا يف النص ؟ -

 1/د97



للصف السادس العلمي

وال ترى يف غري الصرب منقصة           وما سواه فان اهلل يكفيين. 28

اجعل املفعول به يف الشطر الثاني واجب التقديم -

 1/د97

اعرب ما حتته خط :     . 29

ال حياة ملن تنادي لكنناديت حيا         ولقد امسعت لو 

 1/د97

قال تعاىل ) وما لكم من دون اهلل من ولّي وال نصري (. 30

تلمح متقدما حقه التأخري , عينه وبني حكمه  -

 2/د97

يا عاجزا أيف مثل هذا اليوم غري اهلل تسأل ؟. 31

حكم تقدميه ؟يف القول تقديم , ما نوع ؟ وما  -

 2/د97

مهما يكن من شيء فال تقطع رمحك  . 32

اعد صوغ اجلملة لتكون اوجز واوكد حمافظا على املعنى

 1/د98

قال تعاىل ) وإن من شيء إال عندنا خزائنه (    . 33

يف اآلية الكرمية تقديم , بني موقع املتقدم من االعراب , وحكم تقدميه  -

 1/د98

اعرب ما حتته خط : .34

عنده من نعمة ُتجزى (  ألحٍدقال تعاىل ) وما أ. 

مجيعًا (  املكرقال تعاىل ) وقد مكر الذين من قبلهم فلله ب. 

اخلرُب أعين وعندك  إياكيا قلب ما لي أراك ال تقر        جـ. 

 1/د98

قال تعاىل ) له دعوة احلق والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء (     . 35

يف النص الكريم تقديم ملا حقه التأخري , ما نوعه ؟ وما حكم تقدميه ؟

 2/د98

قال تعاىل ) اذ قال ألبيه وقومه ماذا تعبدون ( . 36

ما نوع التقديم باسم االستفهام ؟  -

 2/د98

اعرب ما حتته خط :   . 37

عند حسنك غريه          وال سبب إال التمسك بالود لي شفيٌعفما 

 2/د98

هلل درك كيف تأمن حمنقا           تغلي عداوة صدره يف مرجل     . 38

يف البيت تقديم حقه التأخري , ما حكمه ؟ وملاذا ؟ -

 1/د99

بارا وصغارا , أين مكانها منك ؟ وخربنا عن امانينا ماذا صنعت  أيها الغد ان لنا آماال ك.39

بها ؟  

مثة تقديم يف النص , ما نوعه ؟ ومل قدم وجوبًا ؟ -

 1/د99

لي على روض خديك كل يوٍم         أدمع مستهلة كالغيوم. 40

اخلرب مقدم جوازًا , اجعله واجب التقديم وغري ما يلزم -

 1/د99

ما له من شافع إليه سواه          أذله موالهمن لعبد . 41

يف البيت تقديم , ما نوع ؟ وما املسوغ لتقدميه ؟أ. 

يف اجلملة اليت حتتها خط مفعول به , قدمه , ثم اذكر حكم تقدميه والغرض منه ب. 

 1/د2000

     يف يديك القنديل ذاك فعلم        جيلنا كيف يشعل القنديال.  42

دل على اخلرب املقدم وبني حكم تقدميه  -

 2/د2000

يا قلب ما لي أراك ال تقر        إياك اعين وعندك اخلرب     . 43

كيف تصوغ العبارة لو جعلت املفعول به املقدم مؤخرًا ؟ -

 2/د2000
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هلل درهم من فتية صربوا        ما ان رأيت هلم يف الناس امثاال     . 44

ما رأي النحاة يف حكم تقديم اخلرب ؟ معلاًل -

 1/د2001

قال تعاىل ) أفال يتدبرون القرآن أم على قلوٍب اقفاهلا (      . 45

يف النص الكريم تقديم , دل عليه ذاكرا نوعه وحكم تقدميه والسبب  -

 2/د2001

قال تعاىل ) إمنا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا (. 46

يف اآلية الكرمية متقدم حقه التأخري , دل عليه واذكر حكمه معلال -

 1/د2002

فال تسألين عن تباريح عليت          ودونكما من الذي تريان      . 47

قدم املفعول به الوارد أوال على فعله وجوبا لوقوعه يف جواب ) أما ( الشرطية  -

 1/د2002

قال املنصور لرجل ) اسأل حاجتك اآلن (. 48

كيف جتعل ) حاجتك ( مفعوال به مقدما وجوبا ؟ ذاكرا الغرض من التقديم -

 2/د2002

 2/د2002تقدم من تضحية للوطن تذكر لك ( ما اعرب ما حتته خط : ) . 49
هم أين العناقيد     لنا الكروم فهل يف القول من حرٍج         اذا سألنا. 50

يف النص اكثر من خرب مقدم , دل عليه , وبني حكم تقدميه  -

 2/د2002

ما اطيب النيل ما احلى مشائله         يف ضفتيه من اجلنات ارواح     . 51

يف البيت تقديم حقه التأخري , ما نوع املتقدم ؟ وما حكم تقدميه ؟ وملاذا ؟ -

 1/د2003

فأي مجيل من مجيلك اشكر        وأي اياديك اجلليلة اذكر     . 52

يف البيت اكثر من تقديم دل على واحد مبينا نوعه  -

 1/د2003

لكل امة حضارتها , ولكل شعب تاريخ جميد  . 53

تقدم اخلرب مرتني , ما حكم تقدميه يف كل مرة ؟ وملاذا ؟ -

 2/د2003

وإياك وامليتات ال تقربّنها       وال تعبد الشيطان واهلل فاعبدا    . 54

دل على املقدم ونوعه وحكم تقدميه والسبب  -

 2/د2003

هلم حق وليس له مثيل         ومهما قالوا فاحلسن اجلميل     . 55

 القاعدةيف البيت قدم املفعول به على فعله , فما حكم تقدميه ؟ ساندا اجابتك اىل. 1

لو حذفت ) الواو ( من صدر البيت  , فما حكم التقديم يف اجلملة املثبتة ؟ علل ما تقول. 2

 1/د2004

 2/د2004حملمد رأيه ولكم رأيكم .     عني اخلرب املقدم وجوبا واذكر سبب التقديم    . 56
وإياك وامليتات ال تقربّنها       وال تعبد الشيطان واهلل فاعبدا    . 57

الشيطان مفعول به مؤخر اجعله مقدما وجوبا واذكر سبب التقديم  -

 2/د2004

 1/د2005أبى اهلل إال ان يكون لنا االمر .    عني التقديم واذكر حكم تقدميه. 58
وعلى وجه من حنب البهاء            دوَن وجه البغيض وحسه هول . 59

يف شطري البيت تقديم ملا حقه التأخري , ما نوعه ؟ وما حكمه ؟ -

 1/د2005

قال تعاىل ) ومن يهد اهلل فما له من مضل أليس اهلل بعزيز ذي انتقام (   . 60

هنالك تقديم , بينه ثم وضح حكم التقديم مبينا السبب  -

 2/د2005

أصخرة انا ما لي ال حتركين      هذي املدام وال تلك االغاريد     . 61

أما االحبة فالبيداء دونهم      فليت دونك بيدا دونها بيد

يف النص تقدميان , أيهما قدم وجوبا ؟ وملاذا ؟ -

 2/د2005
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اما احلق فانصر وابِغ تقواك       فإمنا اخلالق اهلل باإلحسان يلقاك     . 62

يف البيت ودرت صيغ تقديم , دل عليها ثم بني حكمها -

 1/د2006

ولي خلة ال اسال الناس حاجة          ولكنين منك النوال أؤمل. 64

ما حكم التقديم يف الشطر االول. 2دل على املتقدمني مبينا نوعيهما        . 1

اجعل التقديم الثاني وجوبا   . 3

 2/د2006

 1/د2007  ) املسيء ال تعاشر ( ) الوطن صن ( . تقدم املفعول به جوازا اجعله واجبا ذاكرا السبب    . 65
 1/د2007هلل در طارق وما فعل .    ما رأي النحاة يف حكم تقديم اخلرب ؟ وما حجتهم يف ذلك ؟   . 66
 2/د2007هلل شقوتنا واخللق واقفة .      دل على التقديم وبني نوعه وحكمه     . 67
 2/د2007أما اخلليل فال تبِغ .         دل على التقديم وبني نوعه وحكم تقدميه والسبب    . 68
وربك فكرب (       قم فانذر  قال تعاىل ) يا أيها املدثر . 69

دل على التقديم مبينا حكم تقدميه . 2ة بفعل االمر ؟       ما نوع الفاء املتصل .1

 1/د2008

ما املتنيب إال شاعٌر , ما شاعٌر إال املتنيب. 70

ما الفرق يف املعنى بني التعبريين ؟ وأيهما اقوى داللة على املعنى ؟ -

 1/د2008

 2/د2008) ال ترُج خريي ( .   قدم املفعول به بطريقة درستها وبني حكم التقديم والغرض منه     . 71
 2/د2008يف القلب كنز شباب ال نفاذ له .      ما حكم تقديم اخلرب معلال ؟ وكيف تغري احلكم ؟     . 72
قال تعاىل ) فأي آيات اهلل تنكرون ( , ) ولكم يف القصاص حياة يا أولي االلباب (     . 73

يف النصني الكرميني تقديم ما حقه التأخري , بني نوع املتقدم واملسوغ لتقدميه  -

 1/د2009

قال تعاىل ) أفال يتدبرون القرآن أم على قلوٍب اقفاهلا (. 74

يف النص الكريم تقديم , دل عليه ذاكرا نوعه وحكم تقدميه والسبب  -

      2/د2009

يا بين امسك عليك لسانك واحفظ ما يف الوعاء .      . 75

يف النص مفعوالن متأخران اجعل حكم تقدميهما وجوبا ذاكرا الغرض من التقديم  -

 1/د2010

 1/د2010ا نوع التقديم ؟ وما حكمه ؟ ذاكرا لسبب    عندي اصطبار وشكوى عند فاتنيت .     م. 76
قال تعاىل ) قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون (     . 77

يف النص تقديم , بني حكمه وقاعدته وفائدته  -

 2/د2010

ولي امل وحيد ولست اثين .    ما اثر حذف ما فوق اخلط على حكم تقديم اخلرب ؟ . 78

معلال 

 1/د2010

وال عيب فيهم غري ان سيوفهم      بهن فلول من قراع الكتائب     . 79

تقدم اخلرب يف عجز البيت على املبتدأ , دل عليه ذاكرا حكم تقدميه  -

 1/د2011

قال تعاىل ) إياك نعبد وإياك نستعني (      . 80

هات مفعوال به جائز التقديم ذاكرا . 2يف النص الكريم تقديم دل عليه ذاكرا حكمه     . 1

فائدته 

 1/د2011

كم راح منك حبيبا كنت تعشقه        وأين منك ديارا كنت تغشاها     . 81

ما حكم تقديم ) أين ( ؟ ذاكرا السبب -

 2/د2011
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هلل دري حني توقظ هميت        مساورة االشجان والنجم ناس      . 82

ما راي النحاة يف حكم تقديم اخلرب ؟ معلال  -

 2/د2011

أخا لي أما كل شيء سألته        فيعطي وأما كل ذنب فيغفر      . 83

يف البيت تقديم استخرجه مبينا نوعه وحكم تقدميه معلال  -

 2/د2001

واني ملن قوٍم كأن نفوسهم         بها انٌف ان تسكن اللحم والعظما    . 84

اجعل حكم التقديم عكس ما هو عليه يف النص .2 ما حكم تقديم اخلرب على املبتدأ ؟       . 1

 1/د2012

قال تعاىل ) بل اهلل فاعبد ( , ) يسألون أيان يوم الدين (    . 85

يف النصني الكرميني تقديم ما حقه التأخري بني نوعه فيهما وحكمه ذاكرا السبب  -

 2/د2012

قال تعاىل ) وفوق كل ذي علم عليم (     . 86

عني اخلرب املقدم وحكمه ذاكرا السبب  -

 1/د2013

قال تعاىل ) ومن يهد اهلل فما له من مضل (   . 87

استخرج املفعول به املقدم مبينا حكم تقدميه وقاعدته  -

 1/د2013

من وصية اعرابية لولدها ) ال تهزز اللئيم فانه صخرة ال ينفجر ماؤها (      . 88

قدم املفعول به وجوبا ذاكرا السبب -

 2/د2013

وبي مما رمتك به الليالي        جراحات هلا يف القلب عمق     . 89

يف الشطر الثاني تقديم بني نوعه وحكمه ذاكرا  السبب  -

 2/د2013

وربك فكرب (       قم فانذر  ىل ) يا أيها املدثر قال تعا. 90

يف اآلية الكرمية تقديم دل عليه مبينا حكم تقدميه معلال والغرض من التقديم -

 1/د2014

فلله دري حني توقظ هميت       مساورة االشجان والنجم ناعس    . 91

ما رأي النحاة يف حكم تقديم اخلرب ؟ وما حجتهم يف ذلك ؟ -

 1/د2014

عليك أيها االنسان واجبات ال بد من تأديتها  . 92

ما حكم تقديم اخلرب ؟ وملاذا ؟ ثم اعد صياغة العبارة حبيث يكون حكم تقديم اخلرب  -

مغايرا حلكمه يف العبارة معلال

 2/د2014

قال تعاىل ) ومن يهد اهلل فما له من مضل ( . 93

يف النص الكريم تقديم دل على املقدم ذاكرا نوعه والسبب . -

 2/د2014

 اجوبة االسئلة الوزارية يف التقديم والتأخري
ألن املبتدأ نكرة خمصصة بالوصف .1
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أ. أحد : شبه اجلملة خرب مقدم / نعمة : مبتدأ جمرور لفظا مرفوع حمال     ب. مبتدأ مرفوع  .34
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أين و ماذا : من االلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالم .39
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. الوجوب . من االلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالم . ) مهما ( 1 .55

. اجلواز : املبتدأ نكرة خمصصة بالوصف2

حملمد , يف املبتدأ ضمري يعود على بعض اخلرب  .56
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أما املسيء فال تعاشر , وقع فعله يف جواب ) أما ( الشرطية .65

الوطن فصن : فعله فعل امر مقرتن بالفاء

وجوب , ألن تأخري اخلرب يؤدي اىل اخفاء التعجب .66

هلل , اخلرب , وجوب .67
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خريي ال ترُج , جوازًا , التوكيد

جواز , املبتدأ نكرة خمصصة باإلضافة , يف القلب كنٌز .72
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اخلب , وجوب , املبتدأ نكرة غري خمصصة .76
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بهّن , جوازًا .79

. ) كانوا انفسهم يظلمون ( فائدته التوكيد2. إياك , وجوب       1 .80

الصدارة يف الكالموجوب , من االلفاظ اليت هلا  .81

وجوب , ألن تأخري اخلرب يؤدي اىل اخفاء التعجب .82

) كل شيء ( و ) كل ذنب ( مفعول به , وجوب , وقع فعله يف جواب ) أما ( الشرطية .83

. وجوب , ألن تأخري اخلرب يؤدي اىل اخفاء التعجب1 .84

اهلل : مفعول به , وجوب , فعله فعل أمر مقرتن بالفاء .85

أيان : خرب , وجوب , من االلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالم

) فوق كل ذي علم ( , وجوب , املبتدأ نكرة غري خمصصة .86

) من ( , وجوب , من االلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالم ) اسم شرط (  .87
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 , وجوب , املبتدأ نكرة غري خمصصة ) عمق ( هلا , خرب .89

 ربك , وجوب , فعله فعل أمر مقرتن بالفاء , العناية واالهتمام والتوكيد .90

 هلل , وجوب , تأخري اخلرب يؤدي اىل اخفاء التعجب .91

 جوازًا, املبتدأ نكرة خمصصة بالوصف / ) عليك واجبات ( املبتدأ نكرة غري خمصصة .92

 من , تقديم املفعول به , وجوب , من االلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالم  .93

 له , خرب , جوازًا , املبتدأ نكرة جمرورة بـ ) من ( الزائدة ومسبوق بنفي
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 اسلوب املدح والذم
ان املدح هو إظهار الرضا والقبول على الشخص املمدوح مع ذكر حماسنه وافعاله وفضائله اجليدة 

 وبعكسه يكون الذم .

 هناك افعال وامساء صرحية بدون ضوابط واحكام خاصة تدل على املدح والذم وكما يلي : *

 احملسن  –العظيم  –اجلميل  –زيز الع –الكريم  –أمدُح  –ُأثين  –استحسُن املدح : . 1
 شواهد :

اًلـامــان نورًا مستطريا شـــــإذ ك      ي تعمدًا   ــوصــقال الشاعر : وتركُت مدحي لل *

اِحــلِّ ســــــكــــسليل األكرمني ب  ي احلياة فكنَت دومًا     ــقال الشاعر : َخَبرُتَك ف *

القنا وخفق البنودن ــعـــبني ط  ت وأنت كريم      ـــأو م قال الشاعر : ِعش عزيزًا *

ني الصغري صغارها    وتصغر يف عني العظيم العظائُمـقال الشاعر : وتعظُم يف ع *

 استهجن  –هجا  –احلقود  – اخلائن –الضنني  – البخيل –استقبح  –أكره  –أذمُّ : الذم  .2
 شواهد

24التكوير مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِني{}وَقال تعاىل  *

امـسـع احلــن وقـــيِه مــّد علــــأش   اه قواًل ـــجـه هـلـــنـــم يــا لـمـقال الشاعر : ول *

يلـخـال بـــقـــا العيُب أن يـــمـــإّن ًا ان يــقــال فقيـُر ـبـيـس عـــيــقال الشاعر : ل *

بيَح وينكر املعروفـقـدي الــبـــُي       اة اللئيم فــإنه     ــؤاخــذر مــــقال الشاعر : وأح *

ه وُقبَِّح حامله ــن وجـبَِّح مــُقـــف       ا شّوه اهلل خلقُه     ـــهـــي وجـــقال الشاعر : أرى ل *

 وهناك افعال مدح وذم ختضع لضوابط واحكام خاصة وثابتة وهي : *

 للمدححّبذا                    –ِنْعَم . 1
 للذم ال حّبذا               –ِبْئَس .2
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 يشرتكان يف ضوابط واحدةِبْئَس ( :  –الفعالن ) ِنْعَم  :أواًل 
يشرتكان يف ضوابط واحدة ال حّبذا ( :  –الفعالن ) حّبذا  :ثانيًا 

(ِبْئَس  –ِنْعَم الفعالن ) 
ان مبنيان دائما والفعل ) ِنْعَم ( للمدح والفعل ) ِبْئَس ( للذم , واحلديث عنهما من وهما فعالن جامد

حيث االحكام والضوابط واحد .

44ص من اآلية إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب{ }قال تعاىل *

5اجلمعة من اآلية بِآيَاتِ اللَّهِ {}بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا قال تعاىل  *

رّد التحية نطقًا أو بإمياء  قال الشاعر : ِنْعَم الفتاة هنُد لو بذلت      *

قال اجلاحظ : ِنْعَم البديُل عن الزلِة االعتذار وِبْئَس الِعَوُض عن التوبِة االصراُر *

ميكن ان نشتق منها أحد املشتقات وال ميكن ان مبا ان افعال املدح والذم جامدة لذلك ال  مالحظة :

نأخذ منها املضارع واألمر وال نتعجب منها .

 اركان مجلة املدح أو الذم
فعل املدح أو الذم + الفاعل + املخصوص باملدح أو الذم

ِنْعَم الصديُق أنت *    ِنْعَم الفتاة هند       *

ِبْئَس القول قول الكذب *  َم الكتاب القرآن ِنْع *

ِبْئَس مثوى الكافرين الناُر * ِنْعَم القوُل قول الصدق    *

لنكرة , ونعين بااملخصوص أما أن يكون اسم معرفة وهو األكثر أو ان يكون نكرة خمصصة  مالحظة :

مأمون غري صديٌق الصديق ِبْئَس   نكرة + نكرة املخصصة :

  يفارقين ال كتاب الكتاب ِنْعَم  نكرة + مجلة فعلية      

دةِنْعَم الصديق صديٌق يف الش  نكرة + شبه مجلة  

اَن ِنْعَم اآلسي       َسيٌف أعزَّ الِديَن َبْعَد َهَواِنِهـــقال الشاعر : َسِقَم الَزماُن وك *
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إال ملسرتٍق مـن نومِه الرغدا * قال الشاعر : ِبْئَس احلياُة حياٌة ال نعيَم بــها    

تلهو بِه فــي راحتيَك كتاُبقال الشاعر : ِنْعَم الصديُق اذا خلوَت مؤانسًا    *

) تقدير اجلملة : ِنْعَم الصديُق كتاٌب تلهو به يف راحتيك (

ماٌل يصوُن عن التبذل نفسه  معني على املرؤِة للفتى    ـقال الشاعر : ِنْعَم ال *

 االعراب النموذجي جلملة املدح أو الذم
 ِنْعَم الفتاة هند *

فعل ماض جامد مبين على الفتح إلنشاء مجلة املدح ِنْعَم :

الفتاة : فاعل مرفوع بالضمة 

هند : وجيوز يف املخصوص اعرابان :

. مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب مقدم جوازًا1

. خرب ملبتدأ حمذوف تقديره ) هي (2

قال بشار بن برد :  *

عرُف ربه           وُيقيُم وقَت صالتِه َحمَّاُدِنْعَم الفتى  لو كاَن ي

ِنْعَم : فعل ماض جامد مبين على الفتح إلنشاء مجلة املدح 

الفتى : فاعل مرفوع بالضمة املقدرة يف آخره منع من ظهورها للتعذر 

محاُد : مبتدأ مؤخر واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب مقدم جوازًا 

أ حمذوف وجوبا تقديره ) هو ( .وجيوز ان تعرب : خرب ملبتد

قال احلطيئة : *

وِنْعَم احليُّ حيُّ َبين ُكَلْيٍب  اذا اْخَتَلَط الدَّواِعي بالدَّواعي

ِنْعَم : فعل ماض جامد مبين على الفتح إلنشاء مجلة املدح 

احليُّ : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة يف آخره 

لية يف حمل رفع خرب مقدم جوازاًَحي : مبتدأ مؤخر واجلملة الفع

وجيوز ان تعرب : خرب ملبتدأ حمذوف وجوبا تقديره ) هو ( . 

 ملاذا ال جيوز صوغ مشتق من املشتقات من الفعل ) ِنْعَم ( ؟س : 
ج : ألنه جامد يلزم حالة الفعل املاضي فقط .

دأ ( فقط واجلملة الفعلية جيوز ان يتقدم املخصوص على فعل املدح أو الذم فيعرب ) مبتمالحظة :

خربًا له .
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 لو قلنا : ِنْعَم الرسول حممدمثال : 
فيعرب املخصوص : مبتدأ واجلملة الفعلية خربا له أو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره ) هو ( 

ويصح ان نقول : 

حممد ِنْعَم الرسول 

مبتدأ واجلملة الفعلية خربا له .فتعرب ) حممد ( 

لتغرِب أنت ِبْئَس الداُء والُيسُر عسٌر والبقاُء فناُءقال الشاعر : يا ل *

قال الشاعر : أنَت ِنْعَم املتاُع لــو تـبـقى    غيـَر إنَّ ال بـقــاَء لإلنساِن *

اللساُن ِنْعَم املبني للحق *

حياٌة على الضيم ِبْئَس احلياة  *

قدميٌة , واجلهُل ِبْئَس الدليُل  ى أهلِهـــلـاجلهِل ع قال الشاعر : جنايُة *

اجلهل : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة 

ِبْئَس : فعل ماض جامد مبين على الفتح إلنشاء مجلة الذم

   الدليل : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب 
ِبْئَس ( –َم الفاعل لـ ) ِنْع انواع

. يأتي أمسًا ظاهرًا معرفًا بـ ) أل ( 1
ِنْعَم الصديُق أنت  *

ِنْعَم الرجُل الصادُق *

ِبْئَس الرجُل الكاذُب  *

78احلج من اآلية }وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْالَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِري{قال تعاىل  *

َلِبْئَس الفتى املدعو بالليل حامَت  ي وما عمري عليَّ بهني      قال الشاعر : َلَعمر *

إليِه وِبْئَس الشيمُة الغدُر بالعهِد   قال الشاعر : َغَدرَت بأمر كنَت أنَت دعوتنا      *

زـعــم تــــذا لاِت اـــَمــــَمــوِنْعَم ال   قال الشاعر : حياٌة على الضيم ِبْئَس احلياُة     *

ن دونهم جنٌد كثيف جملدــــوم      ره ـــقال الشاعر : ِنْعَم العباد املصطفون ألم *

اذا كان الفاعل معرفا بـ ) أل ( قد يأتي التمييز يف مجلة املدح أو الذم ويكون إما بعد الفاعل  مالحظة :

أو بعد املخصوص .
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ِنْعَم الرجُل رجاًل حممُدِنْعَم الرجُل حممٌد رجاًل      *

ِنْعَم الفتاة فتاًة هنُد * ِنْعَم الزاُد زاُد أبيَك زادًا  

 . يأتي امسا ظاهرًا مضافًا اىل املعرف بـ ) أل ( 2

24الرعد عُقْبَى الدَّار{عْمَ }سَالَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِقال تعاىل  *

 5اجلمعة من اآلية  مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ { ئْسَ}بِقال تعاىل  *

ةـَـّنــمــــي والــــــانــــــــــــــــدار األم َن اجلنِةــيـقـتـمـجزاُء ال ِنْعَمتقال الشاعر :  *

ي الذعِرـٍج فـــزال ولــــَت نـــيـــــُدع      ت اذاـــو الدرع أنــشـــح  ِنْعَمقال الشاعر : وَل *

سافرـمـزاد ال َمــْعــِنى ـــيـحــــأال ان ي وى حييى تود وصاحبًا  ــقال الشاعر  : أزادًا س *

عنُي على الدهِرامرءًا من ال ي ِبْئَسصديُق املرِء من كان عونه    و ِنْعَمقال الشاعر :  *

ِنْعَم : فعل ماض جامد مبين على الفتح إلنشاء مجلة املدح

صديُق : فاعل مرفوع وهو مضاف 

املرء : مضاف اليه جمرور

من : اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب مقدم جوازا

يره ) هو ( وجيوز ان يعرب : خرب ملبتدأ حمذوف وجوبا تقد

ومجلة ) كان عونه ( صلة موصول ال حمل هلا من االعراب 

. يأتي امسا موصواًل ) من , ما , الذي ( وباقي االمساء املوصولة , حيث يقع بعد االسم املوصول 3
 صلته ثم يأتي املخصوص باملدح أو الذم .

طعٌم وخمٌّ وداٌء ُيدَّّرعم     ما جيمُع ان يغتابين   ِبْئَس قال الشاعر :  *

ما تسعى إليه النجاُحِنْعَم  *

ما تفكُر بِه الفشُل ِبئٍََْس *

من احسنت إليه الصادُق ِنْعَم* 

من عاَش يف احلياِة شقيًا            كاِسَف اللوِن هائمًا ًملتاحًا  ِبئَسقال الشاعر :  *

ِبْئَس : فعل ماض مبين على الفتح إلنشاء مجلة الذم 

َمن : اسم موصول مبين يف حمل رفع فاعل . 
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. يأتي ضمريًا مسترتا وجوبا : وهنا جيب أن ُيفسر باسم نكرة منصوبة تقع بعده وتعرب 4
 يزًا مفسرًا للفاعل املسترت وجوبًايمت
ى الدهِرامرءًا من ال يعنُي عل ِبْئَسو  صديُق املرِء من كان عونه    ِنْعَمقال الشاعر :  *

ا وزرًاـهـاٍع لـرتــمـــان ِلـــــــــــــ وكإال ن تعر نائبة  ــــامرءًا هرٌم ل ِنعَمقال الشاعر :  *

فتياٍت احملسناُت ِنْعَمت *

صادقات املؤمنات  ِنْعَمت *

خاال ِنْعَمِب خاُلَك َجدًا          وَشيُخ الرَّك ِنْعَمقال الشاعر : أبو ُموَسى َفَحسُبَك  *

ِنْعَم : فعل ماض جامد مبين على الفتح إلنشاء مجلة املدح , والفاعل ضمري مسترت تقديره وجوبا مفسر بنكرة 

منصوبة على التمييز .

جدًا : متييز منصوب بتنوين الفتح

مفسر بنكرة منصوبة  ِنْعَم : فعل ماض جامد مبين على الفتح إلنشاء مجلة املدح , والفاعل ضمري مسترت وجوبًا

على التمييز .

خاال : متييز منصوب بتنوين الفتح .

اذا كان الفاعل مسترت قد يكون التمييز مثنى فيجب االنتباه اىل املخصوص فيكون مرفوعا  مالحظة :

باأللف 

رجلني الصادقان ِنْعَم  *

قولني الشهادتان ِنْعَم  *

ا غيث وسيف غضبإمرأين حامت وكعب         كالهمِنْعَم  *

رجااًل العراقيون .ِنْعَم  وقد يأتي التمييز مجع :

اعراب املخصوص باملدح أو الذم

اذا تأخر املخصوص باملدح أو الذم عن الفعل , فله اعرابان منهجيان مشهوران هما :

. مبتدأ مؤخر واجلملة الفعلية ) مجلة املدح أو الذم ( اليت تسبقه يف حمل رفع خرب مقدم 1
 . خرب ملبتدأ حمذوف وجوبًا تقديره ) هو ( أو أي ضمري يناسب املعنى .2

إال لـمــــســـتـرٍق مـن نومه الرغدا  قال الشاعر : ِبْئَس الـــحــيـــاُة حـــيــاٌة ال نعيَم بـها *

عندي اجلماُل وغريي عنده النظُر   قال الشاعر : ِبْئَس القضاُء الذي يف األرض اوجدني *
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ذبَح الـــدجـــاِج وال شوَي الفراريِج   قال الشاعر : ِنْعَم الصديُق صـــديـــٌق ال يــكـلــفين *

مالحظات هامة جدًا

الفاعل يف اجلملة  . اذا طلب منا يف اجلملة ان يكون فاعل ) ِنْعَم , ِبْئَس ( ضمريا مسترتا فنقوم بتحويل1
 االصلية اىل متييز منصوب 

  ِنْعَم فتاًة هنُد      ِنْعَم الفتاُة هند *

     ِنْعَم قواًل الصدُق   ِنْعَم القوُل الصدُق *

. اذا كان الفاعل معرف بـ ) أل ( قد يأتي بعده صفة وليس خمصوص2
ريُم أنت ِنْعَم الرجُل الك *

. يأتي خمصوص ) ِنْعَم , ِبْئَس ( مصدرًا مؤواًل3 

المخصوص : المصدر المؤول ) ان يكفروا (90البقرة من اآلية }بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ{قال تعاىل  *

المخصوص : المصدر المؤول ) ان يكفروا (80املائدة من اآلية أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ{}لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ قال تعاىل  *

. اذا جاء بعد ) ِنْعَم , ِبْئَس ( ) ما ( وجاء بعد ما مجلة امسية او فعلية او شبه مجلة فتعرب ) ما ( فاعل 4
 اب وتعرب اجلملة اليت بعدها صلة موصول ال حمل هلا من االعر

ِنْعَم ما تفكر به النجاح  *

أما اذا جاء بعد ما اسم معرفة فتكون ) ما ( ) نكرة تامة مبعنى شيئا فتعرب يف حمل نصب متييز والفاعل 
 مسترت وجوبا تقديره ) هو ( واالسم املعرفة بعدها خمصوص . 

ِنْعَم ما املرؤة*

عني ) ِنْعَم ( , ويف هذه احلالة جيوز يف اعراب ) ما ( قد تتصل ) ما ( بـ ) ِنْعَم , ِبْئَس ( وهنا ُتكسر . 4
 وجهان هما :

 اذا جعلنا ) ما ( معرفة تامة مبعنى ) الشيء ( أو امسا موصواًلأ. فاعل : 
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اذا جعلنا ) ما ( نكرة مبعنى ) شيئًا ( ويسترُت الفاعل وجوبًاب. متييز : 

58النساء من اآلية }إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ{قال تعاىل  *

271البقرة من اآلية }إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ{قال تعاىل  *

. تدخل ) الم التوكيد ( على ) ِنْعَم , ِبْئَس (7

80املائدة من اآلية }لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ{قال تعاىل  *

لشاعر : وَدِع الكذوب فال يكن لَك صاحبًا   إنَّ الكذوب َلِبْئَس ِخاًل ُيصَحُبقال ا *

. اذا كان فاعل ) ِنْعَم , ِبْئَس ( ضمريا مسترتا فيجب ان يتأخر املخصوص على التمييز الذي فّسر الفاعل 5
 املسترت وجوبا والذي من خالله نستدل على نوع الفاعل

ِنْعَم رجاًل علٌي *

أما اذا كان الفعل للفعلني ) ِنْعَم , ِبْئَس ( امسا ظاهرا فيجوز ان يتقدم املخصوص على التمييز أو يتأخر  *

ِنْعَم الصادُق رجاًل حممد          املخصوص تأخر عن التمييز *

املخصوص تقدم على التمييز   ِنْعَم الصادُق حممد رجاًل        *

لذم وبالعكس فالتغيري يقع على الفعل واملخصوص فقط اما الفاعل فيبقى كما . اذا اردنا مقابلة املدح با6
 هو .

ِبْئَس الرجُل الكاذُب * ِنْعَم الرجل الصادُق

. جيوز ان تلحق ) تاء ( التأنيث الفعلني ) ِنْعَم , ِبْئَس ( 7
اخللتان الثكُل والكربلِبْئَست  فارقت شغبا وقد قوست من كرب *

ارة ذي التحفِةــشــوِبْئَست ب    ل العيانـــــبـــر بالنار قــشــبـــف *
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متارين
استخرج اركان مجلة املدح او الذم ثم بني نوع الفاعل مما يأتي : :1مترين 

التغلبيون ِبْئَس الفحل فحلهم فحاًل. 1

ِنْعَم وجها وجه حممد . 2

ِبْئَس الرفيق رفيٌق غري مأمون . 3

ِنْعَم جزاء املتقني اجلنُة. 4

ِنْعَم إمرء هرُم. 5

ِنْعَم صديُق املرِء من كان له عونًا. 6

ِنْعَم الكتاب كتاٌب ال يفارقين . 7

َلبَِْس الفتى املدعو بالليل حامُت. 8

ِبْئَس العمل القبيح الكذب. 9

ِبْئَس الِورد املورود النار. 10

ِبْئَس العمل الذي ال يرضاه الناس والقانون االحتكار. 11

2مترين 
. اثِن على تكاتف ابناء الوطن الواحد بأسلوب املدح1

. أثِن على كافل اليتيم بأسلوب املدح2

. ذم عقوق الوالدين بأسلوب الذم 3

. ذم املتقاعسني عن العمل بأسلوب الذم 4

3مترين 
سول حممد ) ص ( :. قال الشاعر يف مدح الر1

تشرف به عدنان ال ربيعة           وتفخر الدنيا به ال العواصم 

صغ اسلوب مدح من صدر البيت فاعله ) من ( املوصولة . -

. اعز مكان يف الدنيا ظهر سابٍح          وخري جليس يف الزمان كتاب 2

.كيف تصوغ من الشطر الثاني اسلوب مدح مستوفيا انواع الفاعل  -

 4مترين 
ما الفرق بني ) ِنْعَم الفتاُة هنُد ( , ) ِنْعَم فتاُة هنٍد الفتاة ( , ) ِنْعَم الفتاُة فتاًة هنُد ( ؟

 5مترين 
هل جيوز اجلمع بني الفاعل والتمييز يف مجلة واحدة ؟ وما غاية التمييز ان كان ممكنًا ؟
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: احللول 
1مترين 

صاملخصوالفاعلفعل املدح أو الذم

فحلهمالفحل. ِبْئَس1

وجه حممدمسترت تقديره ) هو ( . ِنْعَم 2

رفيق غري مأمونالرفيق. ِبْئَس3

اجلنةجزاء املتقني. ِنْعَم4

هرُممسترت تقديره ) هو ( . ِنْعَم5

من املوصولة مع صلتهاصديق املرء. ِنْعَم 6

كتاب ال يفارقينالكتاب. ِنْعَم 7

حامُتالفتى. ِبْئَس8

الكذبالعمل. ِبْئَس9

النارالِورد. ِبْئَس10

االحتكارالعمل. ِبْئَس11

2مترين 
. ِنْعَم تكاتف العمل تكاتف ابناء الوطن1

. ِنْعَم الشخص كافل اليتيم2

. بِِْئَس الصفُة عقوق الوالدين3

الرجال املتقاعسون عن العمل. ِبْئَس 4

3مترين 
تشرف به عدنان ال ربيعة حممد . ِنْعَم من1

. ِنْعَم اجلليُس الكتاُب , ِنْعَم جليس املرء الكتاب , ِنْعَم جليسًا الكتاُب , ِنْعَم ما جتالسه الكتاب .2

4مترين 
. الفتاُة : فاعل نوعه معرف بـ ) أل ( 1

. فتاُة هنٍد : فاعل معرف باإلضافة2

) فتاُة  ( : متييز . . الفتاُة : فاعل نوعه معرف بـ ) أل ( و3

 5مترين 
نعم , اذا كان الفاعل معرف بـ ) أل ( جيوز اجلمع بني الفاعل والتمييز , وقد يأتي التمييز بعد الفاعل 

مباشرة أو بعد املخصوص , والغاية من التمييز ليس إلزالة االبهام وإمنا التوكيد .

لُب خالُد جمتهدًاِنْعَم الطالُب جمتهدًا خالُد   ,     ِنْعَم الطا
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حذف املخصوص باملدح أو الذم
س : هل جتد يف كالم العرب فعاًل خاليًا من اركان الذم أو املدح ؟

نعم , وسبب احلذف ألن الكالم الذي قبله يدل عليه , واحلذف ال يؤدي اىل لبس يف املعنى . :  ج

10التغابن وا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِري{وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُ}قال تعاىل  *

املخصوص : النار تقدير 

78احلج من اآلية  نَّصِري{وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْالَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ ال}قال تعاىل  *

املخصوص : اهلل وِنْعَم النصري اهلل تقدير 

48الذاريات وَاألَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُون{}قال تعاىل  *

املخصوص  : حنن تقدير 

173من اآلية  آل عمرانوَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل{}قال تعاىل  *

املخصوص : اهلل تقدير 

24الرعد سَالَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار{}قال تعاىل  *

املخصوص : اجلنة تقدير 

30النحل وَلَدَارُ اآلخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِني{} قال تعاىل *

خصوص : دار اآلخرةاملتقدير 

93البقرة من اآلية وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِميَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِني{}قال تعاىل  *

تقدير املخصوص : عبادة العجل

50الكهف من اآلية  بِئْسَ لِلظَّالِمِنيَ بَدَالً{}قال تعاىل  *

املخصوص : الكفرتقدير 

102من اآلية البقرة وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُون{}قال تعاىل  *

املخصوص : هذا الشراء تقدير 
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44ص من اآلية  إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب{}ال تعاىل ق *

صابراملخصوص : التقدير 

املخصوص يف القرآن الكريم حمذوف إال يف اآليات التالية : مالحظة :

11احلجرات من اآلية  {بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ}قال تعاىل  *

99هود من اآلية  بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُود{}قال تعاىل  *

98هود من اآلية  وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُود{}قال تعاىل  *

90البقرة من اآلية  {مْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياًبِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُ}قال تعاىل  *

80املائدة من اآلية {لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ}قال تعاىل  *

الفعالن ) حّبذا , ال حّبذا (
 اركان اجلملة

فعل املدح أو الذم + الفاعل + املخصوص
الفرات ا     ذ   حّب    

حبَّ : فعل ماض جامد مبين على الفتح إلنشاء مجلة املدح 

ذا : اسم اشارة مبين على السكون يف حمل رفع فاعل

الفرات : مبتدأ مرفوع واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب مقدم وجوبًا

 :  اتمالحظ
. ميكن دخول ) ياء ( التنبيه على ) حّبذا ( 1

يف الصبح وهي ضعيفة االنفاس    حّبذا ريُح اجلنوب اذا غدت     قال الشاعر : يا  *

ٌة معروفٌةــلــهـــواء ســـــارض س  ا بالكوفة     ــنــامـــقــــقال الشاعر : يا حّبذا م *

وارد صايفــمـه عذب الــــاء بــــم    ر الفرات وحّبذا  ـــهـــقال الشاعر : يا حّبذا ن *
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ه والسحر ــــيـــاء فــــمـوحّبذا ال  قال الشاعر : يا حّبذا النيل على ضوء القمر   *

. قد تسبق ) حّبذا ( بـ ) أال ( حرف استفتاح وتنبيه 2
يا حّبذا من اجل ظمياء حاضرة و  قال الشاعر : أال حّبذا املاء الذي قابل النقا      *

يــد ال حّبذا هـــنـــرت هــــــإذا ذك  ر انه      ــيـــقال الشاعر : أال حّبذا أهُل املال غ *

م يباِلـــن ولـيــعــم الطامـــرغــــب امى     ـســن تـــــقال الشاعر : أال يا حّبذا وط *

مالحظات عامة حول ) حّبذا (
املخصوص على ) حّبذا , ال حّبذا ( . ال جيوز تقديم 1

. ان الفاعل هو اسم االشارة ) ذا ( فقط ال يتغري مهما كان املخصوص 2

. ال يتصل بالفعل ) حبَّ ( ) تاء ( التأنيث الساكنة وال يتصل به أي ضمري ألن الفاعل اسم االشارة ) ذا ( 3

مفرد مذكر .

خر . جيوز ان يتقدم التمييز على املخصوص او يتأ4

حّبذا الوفاء خلقًا , حّبذا خلقًا الوفاء 

(  من. قد جير التمييز بـ ) 5

يا حّبذا انت خاًل ُيصاحب  يا حّبذا أنت من خٍل ُيصاحب  *

يا حّبذا جبل الريان من جبٍل *

. ال حيذف املخصوص يف ) حّبذا ( 6

ن ) حّبذا ( يف حمل رفع خرب مقدم . يعرب املخصوص يف ) حّبذا ( مبتدأ فقط واجلملة الفعلية م7

وجوبًا 

حكم تقديم خرب مجلة املخصوص  يف الفعل ) حّبذا ( وجوب التقديم , علل ذلك .س : 
ج : ألنه ال جيوز ان يتقدم املخصوص على فعل املدح أو الذم ) حّبذا , ال حّبذا ( .

قال الشاعر :  *

ن كاناــوحّبذا ساِكُن الرياِن َم يا حّبذا ِجَبُل الرياِن من جبٍل      

تأتيَك ِمن ِقَبِل الرياِن أحيانًا  انيٍة  ــمــَن يـــوحّبذا َنَفَحاٌت ِم

يا : حرف تنبيه 

حّبذا : فعل ماض جامد مبين على الفتح و ) ذا ( اسم اشارة مبين على السكون يف حمل رفع فاعل , واجلملة الفعلية 

 مقدم وجوبًايف حمل رفع خرب

جبل : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة وهو مضاف و ) الريان ( مضاف اليه جمرور

حّبذا ساكن الريان : نفس االعراب السابق
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حّبذا : فعل ماض جامد مبين على الفتح و ) ذا ( اسم اشارة مبين على السكون يف حمل رفع فاعل , واجلملة الفعلية 

يف حمل رفع خرب مقدم وجوبًا

ات : مبتدأ مؤخر مرفوع بتنوين الضم .نفح

اذا ُذكرت َميٌّ َفال َحّبذا ِهَيا   قال الشاعر : أال حّبذا أهُل امَلال غرَي أنُه *

أال : حرف تنبيه

حّبذا : فعل ماض جامد مبين على الفتح و ) ذا ( اسم اشارة مبين على السكون يف حمل رفع فاعل , واجلملة الفعلية 

ل رفع خرب مقدم وجوبًايف حم

أهل : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة وهو مضاف و ) املال ( مضاف إليه جمرور بالكسرة املقدرة منع من ظهورها 

للتعذر .

استبدال ) ِنْعَم ( بـ ) حّبذا ( 
حيذف الفعل والفاعل ونضع بدال عنهما ) حّبذا (

حّبذا الفرات   ِنْعَم النهُر الفرات *

استبدال ) حّبذا ( بـ ) ِنْعَم (
 . نقوم حبذف ) حّبذا ( ثم نضع فعل املدح ) ِنْعَم ( 1
. جيب اجياد فاعل مناسب للمخصوص نضعه بعد ) ِنْعَم ( مباشرة .2

استبدل فعل املدح بآخر مماثال له يف املعنى مستوفيا شروط الفاعلس : 
حّبذا الصرُب شيمًة

الصفُة الصرب  ج : ِنْعَم

ِنْعَم صفة االنسان الصرُب  

ِنْعَم ما تتصف به الصرب   

ِنْعَم صربا الصرُب   
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 تطبيقات ومتارين عامة على اسلوب املدح أو الذم
 :  ما نوع فاعل ) ِنْعَم , ِبْئَس ( فيما يأتي ؟ ثم عّين املخصوص . 1س

 ِنْعَم اجمليبون ( . قال تعاىل ) ولقد نادانا نوح فَل1

 . قال تعاىل ) فقدَّرنا فِنْعَم القادرون (2

 . قال تعاىل ) سالٌم عليكم مبا صربمت َفِنْعَم عقبى الدار (3

 . قال تعاىل ) ومأواهم النار وِبْئَس مثوى الكافرين (4

 . قال تعاىل ) واشرتوا به مثنا قليال فَلِبْئَس ما يشرتون ( 5

 افقات. ِبْئَس فتياٍت املن6

 : ما اعراب كلمة ) علي ( فيما يأتي ؟ 2س
 ِنْعَم الّتقُي علي , علي ِنْعَم التقي

 : دل على فاعل ) ِبْئَس ( واذكر نوعه , ثم عني املخصوص بالذم فيما يأتي : 3س
 قال تعاىل ) ِبْئَسما اشرتوا به انفسهم ان يكفروا مبا انزل اهلل (

 يما يأتي ؟: ماذا جيوز يف اعراب ) ما ( ف 4س
 قال تعاىل ) إن اهلل ِنِعمَّا يعظكم به (

 قال الشاعر : حديُث ريَّا حّبذا إدالهلا           تسأُل عن حالي وما سؤاهلا:  5س

 لو كان املبتدأ ) حديُث ريَّا ( خمصوصا باملدح , فكيف تكتب اجلملة ؟ وملاذا ؟ -

 ية , ثم اعرب ما حتته خط :عني الفاعل واملخصوص باملدح يف اجلملة التال:  6س
 الصراحُة نِعَمت صفُة املرء

حّبذا البيُت حني يأوي حبيبًا  وصغارًا وما أعّز الصغار  :  7س

 يف البيت اسلوب مدح , دل على فاعل فعل املدح ونوعه . -

وأحبب بأيامه أحبِب:  8س أال حّبذا صحبة املكتب

 آخر يناظره يف احلكم يكون فاعله ضمريا مسترتا .استبدل بفعل املدح فعال  -
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وتعلم أنين ِنْعَم الصديق:  9س ستذكرني اذا جربت غريي

 أ. ما حالة فاعل فعل املدح ؟            ب. دل على املخصوص باملدح 
ونسي املقابر والبلى:  10س ِبْئَس العبُد عبٌد سها وهلا

 الذم ؟ اجعله مسترتا . ما حالة فاعل فعل -
بينكما , فقاال له : ِنْعَم ما جئت به . جاء رجل اىل متخاصمني فقال هلما : جئُت لإلصالح :  11س

 أ. ما نوع فاعل ) ِنْعَم (           ب . قدر املخصوص باملدح احملذوف جوازًا من خالل معنى الكالم 
ِبْئَس طريقًا للسالكني الباطُل:  12س

 وع فاعل ) ِبْئَس (          ب. هات الفعل اآلخر اخلاص بالذم مرتبا اجلملة حسب اركانها .أ. ما ن
فاتبع احلق فِنْعَم املتبع:  13س قال الشاعر : خرُي أيام الفتى يوم نفع

 قدر املخصوص باملدح يف حال كون كلمة ) املتبع ( مرة مسورة الباء ومرة مفتوحة الباء . -
فُقبِّح من وجه وقبح حاملهق:  14س ال احلطيئة : أرى لي وجها شوه اهلل خلقه

 ماذا تقول يف ذم احلطيئة من خالل معنى البيت ؟ مستعرضا انواع الفاعل . -
. اطاع الرسول حممد ) ص ( ربه فِنْعَم املطيع وِنْعَم املطاع1:  15س

. اصبحَت ِنْعَم الصديُق لي2

. إن الكذب ِبْئَس القوُل 3    

 قدر املخصوص باملدح أو الذم يف اجلمل اعاله . -
تراه واحلق ِنْعَم سبياًل:  16س ليس لي من وقائع العصر إال ما

 أ. دل على فاعل ) ِنْعَم ( معربا ما حتته خط           ب. استبدل فعل املدح بآخر يناظره
أفضل من عقله ومن أدبه ما وهب اهلل ملرئ:  17س هبًة

بإمكانك ان تنشئ اسلوبا متدح فيه ) العقل ( بأداة جيوز دخول التاء عليها جاعال الفاعل مسترتا مرة  -
 ومعرفا بـ ) أل ( مرة أخرى .
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نقول : ِبْئَس ما يتصف به املرء النميمة  ,    ال حّبذا النميمة:  18س

  اجلملتني واعربه .أ. دل على فاعل فعل الذم يف
 ب. أميكن ان تتصل تاء التأنيث بالفعل ) حبَّ ( ؟ وملاذا ؟

 جـ. ) النميمة ( يف اجلملتني خمصوص بالذم , قدم ما يصح تقدميه .
سليل األكرمني بكل ساٍح:  19س خربتك يف احلياة فكنت دوما

  صيغة ختضع لقاعدة مطردة .يف البيت ورد مدح ال خيضع لقاعدة , استخرجه ثم حوله اىل -
حّبذا عيشي وموتي يف الفالة:  20س قذفوني يف الفال من بعد موتي

 استبدل بفعل املدح فعال آخر مبعناه فاعله ضمري مسترت .  -
فيا حّبذا ذاك احلبيب املبسمللقد َبَسملت ليلى غداة لقيتها:  21س

 ا ( ؟ أ. ما نوع احلرف ) ي
ب. اذا علمت ان اعراب ) ذاك ( مبتدأ , فهل جيوز لك ان جتعل ) املبسمل ( هو املبتدأ ؟ وضح ذلك .

 جـ. لو وضعنا ) ِنْعَم ( بدال من ) حّبذا ( , فما املخصوص باملدح ؟
هناك فعل خاص باملدح أو الذم ال حيق لنا ان نقدم املخصوص عليه , فما هو ؟ ضعه يف مجلة :  22س
منك الوفاُء على البأساء والِنَعِم يا حّبذا أنت من خٍل:  23س ُيغنَّ به

 أ. اعرب ) يا حّبذا انت ( 
 ب. لو حذفت حرف اجلر ) من ( , فكيف تكتب كلمة ) خل ( ؟ وملاذا ؟

 : فيما يأتي حذف املخصوص جوازًا ألنه سبق مبا يدل عليه , قدره من خالل املعنى : 24س
تعاىل ) وان يستغيثوا ُيغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه ِبْئَس الشراب ( . قال 1

. قال تعاىل ) فزادهم إميانًا وقالوا حسبنا اهلل وِنْعَم الوكيل ( 2

. قال تعاىل ) واألرَض فرشناها فِنْعَم املاهدون ( 3

. قال تعاىل ) ووهبنا لداود سليمان ِنْعَم العبد إنه أواب ( 4

اىل ) فأدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلِبْئَس مثوى املتكربين ( . قال تع5
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: اذكر وجهي االعراب لالسم املخصوص فيما يأتي :  25س
ِبْئَس احلياُة حياٌة ال نعيم بها .

لِنْعَم خليل املرء من كان طّيعًا : 26س فقلت هلم كما استقر مقامه

 .استبدل فعل املدح بآخر يناظره  -
قال تعاىل ) ِبْئَسما اشرتوا به انفسهم ان يكفروا مبا انزل اهلل بغيًا ( : 27س

 بني أركان مجلة الذم . -
ما تطمع –لعمرك  –أتطمع بالعيش بعد الفراق             فِبْئَس  : 28س

 دل على احملذوف يف البيت وبني سبب احلذف . -
أال إن حييى ِنْعَم زاد املسافرأزادًا سوى حييى تود وصاحبًا : 29س

 أ. ما حالة فاعل فعل املدح ؟        ب. دل على املخصوص باملدح .
قال اخلنساء ترثي صخرًا ::  30س

لعمُر أبيه لِنْعَم الفتى         إذا النفس أعجبها ماهلا

دل على املخصوص باملدح . -
وِبْئَس أمرءًا من ال يعني على الدهر       . فِنْعَم صديُق املرِء من كان عونه   1 : 31س

. اللسان ِنْعَم املبني للحق وِبْئَس املزين للباطل , إن كنت إّنما أردت الدنيا فِبْئَس العبُد أنت 2

ضع بدال من ) ِنْعَم , ِبْئَس ( فعلني مبعناهما مراعيا دقة التعبري يف املعنى والرتتيب -
 ِنْعَم ( ضمريا مسترتا وجوبا موضحا ما تفعل فيما يأتي : : اجعل فاعل )  32س

. ِنْعَم الفتياُت الصادقاُت1

. ِنْعَم الفتى حممٌد2

. ِنْعَم الرجالن الكرميان3

ِبْئَس الشيمُة الغدُر:  33س

اجعل ) الشيمة ( متييزا واذكر نوع  الفاعل -
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 : اعرب ما يأتي  34س
 العداوُة . عداوة اجلهالء للعلماء ِبْئَس1

 . أبي ِنْعَم األُب2

 أنت قرة عيين .:  35س

 اجعل الضمري املنفصل خمصوصا باملدح  -
 حياة على الضيم ِبْئَس احلياة :  36س

 اجعل املخصوص بالذم يعرب بوجهني -
 ِنْعَم املعني على املروءة للفتى         ماٌل يصون عن التبذل نفسه :  37س

 جه واحداجعل املخصوص يعرب بو -
 ِنْعَم الولُد زيٌد:  38س

 اجعل فاعل فعل املدح مسترتا -
 أنت ِنْعَم املتاع لو كنت تبقى        غري أن ال بقاء لإلنسان :  39س

 أ. استبدل ) حّبذا ( بـ ) ِنْعَم ( , ثم عني املخصوص
 ب. ما حكم اعراب املخصوص يف صدر البيت ؟

 يسرني الصديق الويف:  40س

 ذم هذه العبارة ؟ أ. أمدح أم
 ب. استبدل بها عبارة تنطوي على فعل فاعله ضمري مسترت

 أنت قرة عيين:  41س

 اجعل الضمري املنفصل خمصوصا باملدح  -
 قليب اىل ما ضرني داٍع              يكثر اسقامي واوجاعي:  42س

 مسترتا ؟اذا اردنا ان نذم كلمة ) قليب ( فماذا نقول حبيث يكون الفاعل ضمريا  -
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 ِنْعَم الكتاب كتاٌب ال يفارقين           وقت الصباح وكل األحايني :  43س

 هناك فعل يفيد املدح ال يتقدم خمصوصه عليه , ضعه بدال من ) ِنْعَم (  -
 ِنْعَم الصديق الذي يعينين:  44س

 ضع ) ِبْئَس ( بدال من ) ِنْعَم ( . -
 املنى واملّنة  داُر االماني و    نعمت جزاُء املتقني اجلنة     :  45س

 أ. دل على املخصوص ثم اعربه           ب. استبدل بـ ) حّبذا ( 
 هل اجتمعت أحياء عدنان كلها           مبلتحم إال وأنت أمريها :  46س

 اجعل لفظة ) عدنان ( خمصوصا باملدح تعرب مبتدأ فقط  -
 فجمال النفوس أمسى وأعلى  فانبذي عادة التربج نبذًا          :  47س

 صغ من الشطر األول اسلوب ذم مناسب ثم بني نوع فاعل فعل الذم  -
 أجعل شعارك رمحة ومودة          إن القلوب مع املودة تكسُب:  48س

 اجعل لفظة ) رمحة ( خمصوص باملدح بفعل ال جيوز تقديم فعله عليه -
 ِنْعَم ما تتحلى به الوقار     حّبذا الوقاُر تاجًا تتحلى به       :  49س

 أ. دل على فاعل فعلي املدح ذاكرا نوعهما
 فيهماب. كيف تعرب املخصوص باملدح 

 أال حّبذا قوما سليٌم فإنهم           وفوا وتواصوا باإلعانة والصرب:  50س

 أ. اعرب املخصوص باملدح          ب. استبدل فعال آخر بـ ) حّبذا ( 
 أنت من خل ُيضن به              فيك الوفاء على البأساء والِنَعِم يا حّبذا:  51س

 استبدل بالفعل ) حّبذا ( فعال يناظره يف احلكم وغري ما تراه مناسبًا -
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 أثنيُت على الرجل احلليم .:  52س

 ماذا تسمي هذا االسلوب ؟ وكيف تستبدل به اسلوبا مياثله يكون الفاعل ضمريا مسترتا  -
 ْعَم الفتاُة فتاًة هنُد لو بدلت           رد التحية نطقا أو بإمياءِن:  53س

 أ. دل على املخصوص باملدح ثم اعربه 
 ب. ما نوع الفاعل ؟ وما نوعه إذا حذفنا لفظة ) الفتاة ( ؟

 إىل حتفي سعى قدمي           أرى قدمي أراق دمي:  54س

 وجوباكيف تذم ) قدمي ( بفعل ذم فاعله ضمري مسترت  -
 إن الباطل ِبْئَس البضاعة , كان احلق ِنْعَم ما يتبعه القوم :  55س

 اجعل املخصوص يف اجلملتني له إعرابان  -
 أنت شغل الفؤاد عن كل شيء             ليس خيلو الفؤاد حتى يراك :  56س

 اعد كتابة صدر البيت لتجعل الضمري ) أنت ( خمصوصا باملدح وله اعراب واحد -
 أحبُّ بغداد واملقام بها             من بعدما خربة وجتريب:  57س

 صغ اسلوب مدح من صدر البيت يكون الفاعل ضمريا مسترتا مفسرا بتمييز  -
 حّبذا الصرب شيمة ألمرئ            رام مباراة مولع باملغاني:   58س

 املدح  استبدل بـ ) حّبذا ( فعال يناظره مستوفيا ثالثة أنواع من فاعل -
 أعز مكان يف الدنا ظهر سابح             وخري جليس يف الزمان كتاب:  59س

 أ. ماذا تسمي االسلوب الوارد يف البيت
 ب. كيف تصوغ من الشطر الثاني اسلوب مدح يكون الفاعل فيه :

 . اسم ظاهر مضاف اىل املعرف بـ ) أل ( 2. اسم ظاهر معرف بـ ) أل (                1
 . اسم موصول 4ضمري مسترت وجوبًا                          .3
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 قال سفانة بنت حامت الطائي ) أنا بنت سيد قومي ( :  60س

 ماذا تسمي هذه االسلوب ؟ اجعله مشتمال على اركان مجلته اليت درستها بفعل اتصلت به تاء التأنيث -
 قال الشاعر يف مدح الرسول حممد ) ص ( : :  61س

 ه عدنان ال ربيعة              وتفخر الدنيا به ال العواصمتشرف ب

صغ اسلوب مدح من صدر البيت فاعله ) من ( املوصولة مرة و ) ذا ( اسم االشارة مرة أخرى مشريا اىل  -
 املخصوص .

 أنت ِنْعَم املتاع لو كنت تبقى             غري أن ال بقاء لإلنسان :  62س

 ِنْعَم ( فعال آخر فاعله اسم إشارة . استبدل بفعل املدح ) -
 رام مباراة مولع باملغاني        حبذا الصرُب شيمة المريء        : 63س

 ما اعراب مجلة املدح ؟ -
 إال وكان ملرتاع بها وزرا          ِنْعَم إمرءًا هرم مل ُتعر نائبة      :64س

 استبدل املدح بآخر موضحا الطريقة . -
 ا تلك البالد وأهلها          لو أن عذابي باملدينة ينجليأال حبذ :65س

 دل على املخصوص واعربه . -
 قال تعاىل ) َوَوَهبنا لَداوَد ُسليماَن ِنْعَم العبُد إنُه أواب (  : 66س 

 عني املخصوص . -
 قال تعاىل ) ادخلوا ابواَب جهنَم خالديَن فيها َفَلِبْئَس مثوى الكافرين (  :67س 

 ا ميزة مجلة الذم ؟م -
 ِنْعَم الفتاة فتاة هند لو بذلت          رد التحية نطقا أو بإمياء  :68س

 استبدل املدح بآخر . -
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 ال حبذا الشيب الويف وحبذا        ضل الشباب اخلائن الغدار  : 69س

 استبدل املدح والذم بآخر درسته . -
 : 70س

 شخص هناك وحبذا أمثاله                . يا حبذا تلك احلمول وحبذا  1

 حبيب حتملت منه األذى                       اال حبذا حبذ حبذا       . 2

 اذا أظلم الليل وأجلوذا                       يا حبذا برد أنيابه       . و3

 اذا املرضع العوجاء جال برميها                . وقائلة ِنْعَم الفتى من فتى   4

 دل على اركان مجلة املدح  -
 ختربه فلم يعدل سواه           فِنْعَم املرء من رجل تهامي : 71س 

 استبدل املدح بآخر درسته  -
 قال تعاىل ) وإن يستغيثوا ُيغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه ِبْئَس الشراب وساءت مرتفقا ( :72س

 عني املخصوص بالذم  -
 ك          أم عبيد وأبو مالك ِبْئَس قرينا يفن هال : 73س

 استبدل مجلة الذم بأخرى . -
  أثنيت على الرجل احلليم :74س
 اجعل التعبري مصاغا بأسلوب لغوي مبعناه  -

 قال تعاىل ) ِبْئَسما اشرتوا به انفسهم أن يكفروا مبا انزل اهلل بغيا ... (  : 75س

 دل على املخصوص بالذم  -

 ات أقوال        أفلح عيش مثل عيش اجلمال قالت سلمى وهي ذ : 76س

 وضف املعنى ملا حتته خط يف اسلوب مدح درسته ثم اعربه  -
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 ِنْعَم صديق املرء من كان عونه       وِبْئَس امرا ال يعني على الدهر :77س

 غة. استبدل فعل املدح والذم بآخر درسته واعد الصيا2. عني املخصوص باملدح والذم وفاعله      1

 الكذب ِبْئَس اخللق .2العسل ِنْعَم الغذاء       .1 :78س

 اجعل املدح والذم بطريقة اخرى درستها -

 سقى اهلل جند والسالم على جند             و يا حبذا جندا على القرب والبعد  :79س

 استبدل املدح بآخر درسته معيدا الصياغة  -

 ص فيهما :عني فاعل فعل املدح والذم واملخصو : 80س

 ِنْعَم صديقا الكتاب   .2ِبْئَس مصري الكفار جهنم       .1

 االسراف ِبْئَس صفة      .4حبذا حسن اخللق                  .3

 أال حبذا عاذري يف اهلوى      وال حبذا اجلاهل العاذل : 81س

حبذا , ال حبذا ( مبا يشابهما معنى استبدل )  .3ما نوع  الفاعل     .2عني املخصوص باملدح والذم         .1

 يف اجلملتني 

 قال تعاىل ) وإن يستغيثوا ُيغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه ِبْئَس الشراب وساءت مرتفقا (  : 82س

 . عني فاعل فعل الذم 2. عني املخصوص بالذم         1

 ا غيث وسيف وغضبـمـالهــك                  ب   ــعــم وكــاتــــــِنْعَم امرأين ح .1:  83س

 ال حبذا هيــمي فرت ـــــاذا ذك             مالء غري انه       ـذا أهل الـــبـــأال ح .2                 
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 ان اجلهل واجلنب تـلـخـَلِبْئَس ال                 جهال علينا وجبنا عن عدوهم     .3                 

 ى تذل مصاعبه ـتـــعزميته ح                بذا الساعي اىل جمد مل تهن     أال ح .4                 

 انيـغـمـاراة مولع بالـــبـــرام م                ر شيمة المرئ     ـبــذا الصـــبـــح .5                 

 ن قبل الريان أحياناـــمتأتيك                ن ميانية      ــات مـحـفـــذا نــبـــح .6                

 وهيهات ان تسعى اليه مطالبه                مرء الضعيف عزمية     ـوال حبذا ال .7                

 لوذا ــل واجـيـلـــم الـــلـــاذا اظ              ه       ــابـيــرد انــــذا بـــبــا حــــو ي .8                

 صوص باملدح والذم يف االبيات السابقة . دل على الفاعل واملخأ

 . يف البيت الثاني استبدل املدح والذم بآخر درسته ب

 . يف البيت اخلامس استبدل فعل املدح بآخر وقدم املخصوصجـ

 . يف البيت السادس استبدل املدح بآخرد

 به هضم  وادي أنسي وفتيان               يا حبذا حني متسي الريح باردة       . 1 : 84س 

 لو ان عذابي باملدينة ينجلي                    ها   ـالد وأهلـــبـك الـــلـــأال حبذا ت. 2            

 أ. عني املخصوص باملدح يف البيتني 

 يف البيت االول على ان يكون مجلة امسية ب. استبدل املدح بآخر 

 مجلة فعلية جـ. استبدل املدح بآخر يف البيت الثاني على ان يكون 
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قال تعاىل ) ووهبنا لداود سليمان ِنْعَم العبد إنه أواب ( , ) فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها  : 85س

 َفَلِبْئَس مثوى املتكربين ( 

 دل على املخصوص يف اآليتني الكرميتني . -

 { بِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ}تَرَى كَثِريًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَقال تعاىل  : 86س

 . ما اعراب ) ما ( اذا كانت اسم موصول أو مل تكن 2. ما اعراب املصدر املؤول ) ان سخط (      1

 هناك جدك بالتحلق يف العال        وألنت ِنْعَم املقبل املتقبل : 87س

 . استبدل املدح بآخر درسته واعد الصياغة 2 , فما هما ؟     . امتاز املخصوص خباصيتني1

قال تعاىل ) كانوا ال يتهاونون عن منكر فعلوه َلِبْئَس ما كانوا يفعلون ( , ) واذا قيل له اتِق اهلل  : 88س

 اخذته العزة باإلثم فحسبه جهنم وِبْئَس املهاد ( 

 . عني الفاعل يف اآليتني الكرميتني 2   . يف النصني الكرميني , دل على املخصوص بالذم  1

 ك ـــالــو مـــــد وابــيـــبــــــأم ع             الك     ــًا يفن مـــنــريـــَس قـــْئــــِب. 1 : 89س

 لدفع خطوب متنها ليس يدفع             . َفِنْعَم املنادى الفضل عند ملمة       2            

 م واعربه يف البيت االول     ب. عني الفاعل واملخصوص باملدح يف البيت الثانيأ. عني املخصوص بالذ

 وفوا وتواصلوا باألمانة والصرب            . أال حبذا قوما سليم فانهم      1 : 90س

 هراقــمـي دمعي الـــتعذالني ف          ذا انتما خليل ان مل        ــبـــ. ح2           

 االول : دل على املخصوص باملدح واعربه أ. يف البيت 

 ب. يف البيت الثاني : دل على املخصوص باملدح ثم استبدل بآخر درسته 
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قال اجلاحظ : ِنْعَم امرءا من حفظ سره وِبْئَس الرجل من اضاعه : 91س

دل على املخصوص باملدح والذم وأشر على فاعليهما  -

اهلل وِنْعَم الوكيل ( قال تعاىل ) .... وقالوا حسبنا : 92س

عني املخصوص ثم اذكر العلة يف تعيينه . -
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 امثلة الكتاب املقرر يف اسلوب املدح و الذم وحتليلها
 التحليل املثال

. قال تعاىل ) ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ولقد 1

علموا ملن اشرتاه ما له يف االخرة من خالق ولبئس ما 

 شروا به انفسهم (

املخصوص حمذوف والتقدير ) تعلمهم 

 السحر ( أو ) التعلم الضار ( 

 املخصوص حمذوف تقديره اجلنة . قال تعاىل ) سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقبى الدار (2

 املخصوص حمذوف تقديره اجلنة . قال تعاىل ) ولدار اآلخرة خري ولنعم دار املتقني (3

يال ثم اضطره اىل . قال تعاىل ) ومن كفر فأمتعه قل4

 عذاب النار وبئس املصري (

 املخصوص حمذوف تقديره النار

. قال تعاىل ) واذا قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال 5

ابليس كان من اجلن ففسق عن امر ربه أفتتخذونه 

وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوا بئس الظاملني 

 بدال (

,         املخصوص حمذوف تقديره ) ابليس (

 ) بدال ( : متييز .

 املخصوص الفسوق . قال تعاىل ) بئس االسم الفسوق بعد االميان ( 6

. يا حبذا جبل الريان من جبٍل     7

وحبذا ساكن الريان من كانا 

املخصوص ) جبل الريان (و ) ساكن الريان (

 اسلوب املدح والذمحل متارين الكتاب يف 
 التمرين الثاني

. ِنعم الرجل كافل اليتيم2. حبذا تكاتف ابناء الوطن الواحد           1

. بئس الرجال املتقاعسون عن العمل4 . ِبئس الصفة عقوق الوالدين3

اذا ذكرت هند ال حبذا هي    . أال حبذا أهل املأل غري انه     5

 الثالثالتمرين 
. بئس عمل املرء السوء2. ِنعم ما تتصف به املروءة        1

. حبذا االخالص4  . ِنعم رجاًل علي 3

 التمرين الرابع
متر السنون ويفرتق الناس ويبقى البال عالقا مبن خالطت من االصدقاء خاصة رفاق الدراسة رفاق 

هم , فهم الذين اصادفهم اما يف حياتي العلمية واما يف احمللة وقد  فِنعم االصدقاءاملعرفة وطلب العلم 

( وهناك اللقاء احلميم واحتضان زمالء الدراسة وجتاذب احلديث  وال حبذا الغربةاصادفهم يف الغربة ) 

( ونذكر من كان يغش يف االمتحانات فنقول  حبذا املتفوقواسرتجاع الذكريات  ونذكر املتفوق فنقول ) 

فاملرء يذكر يف السوء وغريه . لطالب الغشاشِبئس ا
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 التمرين اخلامس
الالم : الم التوكيد , ِنعم : فعل ماض جامد مبين على الفتح لِنعَم

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على االلف للتعذر واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب  الفتى

ملبتدأ حمذوف تقديره ) صخر ( 

) اجلود ( صفة عربية عريقة واجلواد شخصية مرموقة حمرتمة يف اجملتمع فيصفون البيت 

العريق الذي يفتخر به ابناؤه بأنه ) بيت جود وكرم ( على الضد من البخيل الذي يكون موضع 

سخرية وتهكم فالكرم يرفع صاحبه وما دام اهلل عز وجل كرميا فكان انبياؤه ورسله كرماء أوهلم 

محة حممد " وأورث هذه الصفة اىل مجيع نسله وتعلم منه صحابته الكرم نيب الر

ومن كرماء العرب  حامت الطائي و عروة بن الورد وغريهما وتارخينا حافل بهم ويضيق املقام 

لذكرهم .

 االسئلة الوزارية عن املدح والذم
عدوانه . ِنعم العمل االخالص يف سبيل الوطن , بئس عمل العدو االستمرار يف 1

أ. استخرج خمصوصي ) ِنعم ( , ) بئس ( ثم اعربه موضحا أوجع اعرابه 

ب. ما نوع فاعل كل منهما

 1/د88

. ال حبذا خيانة الوطن2

عني املخصوص , هل جيوز تقدميه على الفعل ؟

 2/د88
اهلل والقانون  . بئس عماًل ال يرضاه اهلل والقانون االحتكار , بئس العمل الذي ال يرضاه3

االحتكار

أ. أتالحظ فرقا بني اجلملتني ؟ ما هو ؟

ب. يف اجلملة الثانية ضع مكان ) بئس ( فعال مبعناه , ثم عني املخصوص بالذم يف كلتا 

احلالتني

 1/د89

. الصحة تاج على رؤوس االصحاء ال يراه إال املرضى4

ا باملدح باستعمالك احدى االداتني اعد كتابة العبارة مرتني حبيث تكون ) الصحة ( خمصوص

اللتني درستهما جاعال املخصوص مبتدأ يف احلالتني ومستخدما اداة املدح نفسها

 2/د98

. اللسان نعم املبني للحق بئس املزين للباطل5

أ. بني املخصوص لفعل املدح وبني اعرابه موضحا السبب

ب. ِلَم حذف املخصوص بالذم ؟ وما حكم ذلك ؟

 1/د90

. حبذا رجل  جياهد يف سبيل اهلل  ,  نعم السالح احلق6

عني فاعل فعل املدح يف كل مثال وبني نوعه , ويف أيهما يصح تقديم املخصوص على فعله ؟

 2/د90
. تقول لعدوك : بئس املصري جهنم7

للمخصوص وجهان لالعراب , ما هما ؟

 1/د91
 2/د91ومل يبال. أال حبذا وطن تسامى        برغم الطامعني 8
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اذكر فاعل فعل املدح وخمصوصه , وهل جيوز ان يتقدم املخصوص ؟

. حبذا الورد على افنانه        مل اكن اقطف منه ما نظر9

أ. اذا اردت املدح بفعل مغاير , فكيف تصوغ التعبري جاعال فاعله مسترتا ؟

ب. للفعل ) حبذا ( احكام خاصة , اذكر فعال يناظره ال يتعلق بذلك االحكام 

1/د92

. إن كنت اردت الدنيا فبئس العبد أنت 10

استبدل بفعل الذم فعال آخر مبعناه واحذف ما تراه مناسبا

2/د92
وامرأته محالة احلطب (   . قال تعاىل ) سيصلى نارا ذات هلب 11

 ) امرأته محالة احلطب ( حذف لفعل يستقبحها فيه , فماذا تسمي يقول حذاق النحو يف

االسلوب

1/د93

. اثنيت على الرجل احلليم12

أ. ماذا تسمي هذا االسلوب ؟

ب. كيف تستبدل باألسلوب اسلوبا مياثله حبيث يكون الفاعل ضمريا مسترتا ؟

2/د93

. قال تعاىل ) فأوردهم النار بئس الورد املورود ( 13

أ. اذا اعربت ) املورود ( صفة على رأي بعض النحاة , فأين املخصوص ؟ ملاذا ؟

ب. هل جتد يف كالم العرب فعال خاليا من اركان الذم ؟ مثل له .

1/د94

. عموا صباحا غري هرم , وخريكم تركت14

) خريكم تركت ( اسلوب يثين فيه عليه , فماذا تسمي االسلوب ؟

2/د94
ة حياة بالنهى رغدت       اتعس بأن ينقضي العمر باللعب. ِنعم احليا15

كيف تصوغ االسلوب لو انك استبدلت بفعل املدح فعال آخر حمافظا على اركان االسلوب ؟

2/د94
. فيا حبذا العرفان ما انا سالكا         طريقا سواه أو اىل اجلهل اهدف16

؟ ملاذا ال يتصل بـ ) حبذا ( ضمريا او عالمة تأنيث

1/د95
. أزادا سوى حييى تود وصاحبا       أال ان حييى ِنعم زاد املسافر17

أين املخصوص باملدح ؟ وثق اجابتك بالقاعدة 

1/د95
. فِنعم اخللف أنت18

ملاذا ال جيوز صوغ مشتق من املشتقات من الفعل ) ِنْعَم ( ؟

2/د95
ملسرتق من نومه الرغد. بئس احلياة حياة ال نعيم هلا        إال 19

استبدل بالفعل ) بئس ( فعال اخر مبعناه مراعيا دقة التعبري 

2/د95
. حبذا الوقار تاجا تتحلى به , ِنعَم ما تتحلى به الوقار20

أ. دل على فاعلي فعل املدح موضحا نوعيهما

ب. كيف تعرب املخصوص باملدح يف احلالتني ؟

1/د96

واحبب بأيامه أحبِب      . أال حبذا صحبة املكتب 21

دل على فاعل فعل املدح ثم وضح أجيوز تقديم املخصوص على مجلته ؟

2/د96
. اعرب ما حتته خط :22

غري مأمون  بئس الرفيق رفيٌقال تصحنب رفيقا لست تأمنه        

2/د96
. ان املتبصر بالعواقب ِنعَم الرجل23

بفعل مياثله يف املعنى ؟كيف تصوغ العبارة لو استبدلت فعل املدح 

1/د97
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. حبذا أو ِنعم سليل اجملد 24

كيف تتلمس الفرق بني ) ِنْعَم ( و ) حبذا (

1/د97
. قال اهلل سبحانه وتعاىل يف وصف أهل اجلنة ) متكئني فيها على األرائك ِنْعَم الثواب 25

وحسنت مرتفقا (

وب ؟. يف قوله تعاىل ) وحسنت مرتفقا ( , ما نوع االسل1

. أين يرتاءى لك املخصوص يف اآلية ؟ وملاذا ؟2

2/د97

. حذار من السوء واصحابه فبئس االصحاب هم26

ما خمصوص فعل الذم , وماذا تقول لو استبدلت بفعل الذم فعال آخر مبعناه ؟

1/د98
. وقبيح بنا وان قدم العهد          هو ان اآلباء واالجداد27

الذم ووفق قاعدة مطردة من مضمون البيت , فماذا تقول ؟اذا اردت صوغ اسلوب 

2/د98
سليٌم فإنهم       وفوا وتواصوا باإلعانة والصرب قوما. أال حبذا 28

أ. عرب عن ذات املعنى الوارد يف صدر البيت بفعل آخر يناظره يف معناه وأعد صوغ اجلملة 

على ان يكون فاعله مذكورا

ب. اعرب ما حتته خط .

1/د99

. اعلم ان االخالص يف العمل ِنعم الصفة29

أ. ملاذا حذف املخصوص باملدح ؟      ب. استبدل بفعل املدح فعال مياثله يف املعنى

2/د99
. قال تعاىل ) ولقد نادانا نوح فلنعم اجمليبون (30

قدر املخصوص احملذوف , وبني سبب حذفه , وما نوع فاعل فعل املدح ؟

1/د2000
ليس لي من وقائع العصر إال        ما تراه واحلق نعم سبيال .31

دل على فاعل ) ِنعَم ( , واعرب ما بعدها . -

2/د2000
1/د2001. لبئس ما أدبك أهلك يا رجل .     ما نوع فاعل فعل الذم ؟32
. ال تأسفن ملاٍض اين صربكم         ال حبذا امل ان فات ال كانا33

امل (        ب. هل جيوز تقديم املخصوص بالذم على فعله ؟أ. اعرب كلمة ) 

1/د2001
. اقذفوني يف الفال من بعد موتي           حبذا عيشي وموتي يف الفالة34

استبدل بفعل املدح فعال آخر مبعناه فاعله ضمري مسترت وجوبا 

2/د2001
. ) بئس ما يتصف به املرء النميمة ( , ) ال حبذا النميمة ( 35

أ. الفعل ) حّب ( ال تتصل به تاء التأنيث الساكنة , علل ذلك 

ب. ) النميمة ( يف اجلملتني خمصوص بالذم , قدم ما يصح تقدميه منهما على فعل الذم 

1/د2002

والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا  . قال تعاىل ) وترى كثريا منهم يتسارعون يف االثم36

يفعلون ( 

دل على فاعل ) بئس ( ثم قدر املخصوص احملذوف

2/د2002

2/د2002الصدُق. اعرب ما حتته خط : ِنْعَم الشعاُر 37
. يا حبذا النيل على ضوء القمر        وحبذا املساء فيه والسحر38

استبدل بفعل املدح ) حب ( ) ِنعم ( على ان يكون الفاعل يف الشطر االول امسا ظاهرا معرفا 

1/د2003
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بـ ) أل ( ويف الشطر الثاني ضمريا مسترتا 

. قال حكيم لرجل فقري جاهل  : بئسما اجتمع على هذا البائس فقر ينقص دنياه وجهل 39

يفسد آخرته 

. ماذا تقول لو استبدلت بفعل الذم فعال آخر يناظره ؟2    . ما نوع فاعل فعل الذم ؟      1

2/د2003

. نعم املعني على املروءة للفتى         مال يصون عن التبذل نفسه 40

لو قلنا ) نعم املعني على املروءة مال يصون صاحبه ( , فكيف جتعل الفاعل مسترتا ؟

1/د2004
نعم املمات اذا مل تعز. حياة على الضيم بئس احلياة       و 41

بني اركان فعل الذم يف البيت , وكيف جتعل فاعل ) بئس ( ضمريا مسترتا ؟

2/د2004
. نعم الفتاة فتاة هند42

. استبدل حبذا بـ ) نعم ( 2. دل على املخصوص باملدح ثم اعربه       1

1/د2005
. ما وهب اهلل ألمري هبة        افضل من عقله من أدبه 43

انشئ اسلوبا متدح فيه العقل بأداة جيوز دخول ) التاء ( عليها جاعال الفاعل ضمري مسترت 

وجوبا

2/د2005

1/د2006. يا للتغرب انت بئس الداء .         دل على املخصوص بالذم 44
. ِنعم رجل القوم الذي يتخطى الصعاب حليمهم 45

كتابة العبارة جاعال الفاعل ضمريا مسترتا . أعد 2. ما نوع فاعل فعل املدح ؟           1

2/د2006
. خربتك يف احلياة فكنت دوما         سليل اجملد األكرمني بكل ساٍح46

يف البيت ورد مدح ال خيضع لقاعدة , استخرجه ثم حوله اىل صيغة ختضع لقاعدة مطردة

2/د2006
1/د2007. يا حبذا كرته وسط االسل .      دل على املدح وعني املخصوص باملدح 47
. وصحاب السوء لألمري وجدتهم      ِنعم االمري وبئست االصحاب48

. هل جتد يف كالم العرب فعال خاليا من اركان 2. عني فاعل ) بئس ( واملخصوص بالذم        1

الذم ؟ مثل له .

2/د2007

. قال تعاىل ) ترى كثريا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت هلم انفسهم ان سخط 49

اهلل عليهم ويف العذاب هم خالدون (

. أين املخصوص بالذم ؟ وما حمله من االعراب ؟2. دل على فاعل ) بئس ( مبينا نوعه       1

1/د2008

تقني (. قال تعاىل ) ولدار اآلخرة خري ولنعم دار امل50

عني فاعل ) ِنعم ( يف النص الكريم مبينا نوع الفاعل ثم قدر املخصوص باملدح

2/د2008
1/د2009. الصحة نعمة تفضل اهلل بها علينا .     خصها باملدح على ان يكون الفاعل ضمريا مسترتا51
. ) العراقي مثال لإليثار ( .  اعد كتابة العبارة مرتني حبيث يكون ) العراقي ( خمصوصا 52

باملدح باستعمالك احدى االداتني اللتني درستهما جاعال املخصوص مبتدأ يف احلالتني 

ومستخدما اداة املدح نفسها يف العبارتني 

2/د2009

وا بالعدل ان اهلل َنِعّما يعضكم به ( . قال تعاىل ) واذا حكمتم بني الناس ان حتكم53

عني فاعل ) ِنعم ( يف النص الكريم مبينا نوعه ثم قدر املخصوص باملدح

2/د2009
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. ) احلق ِنْعَم مثبت االقدام (54

. اجعل املخصوص يعرب اكثر من وجه2. عني املخصوص باملدح واعربه ذاكرا السبب       1

1/د2010
خلوت مؤانسا          تلهو به يف راحتيك كتاب. نعم الصديق اذا 55

. اجعل فاعل فعل املدح ضمريا مسترتا2. أين جتد املخصوص باملدح ؟ وما اعرابه ؟        1

2/د2010
. قال تعاىل ) واتبعوا يف هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد املرفود ( 56

مدح فاعلها اسم موصول. انشئ صيغة 2. دل على اركان الذم الثالثة        1

1/د2011
النزاهة 1. نعم ما يتصف به املرء النزاهة أو حبذ57

. الفعل ) حب ( ال تتصل به ) تاء التأنيث ( الساكنة , علل ذلك 1

. ) النزاهة ( يف اجلملتني خمصوص باملدح , قدم ما يصح تقدميه منهما على فعل املدح2

2/د2001

وابغض من يريد الشر فيه        . أحب عراقنا شعبا وارضا 58

. اجعل ) الشر ( خمصوصا بالذم مستعينا بالشطر 2. صغ اسلوب مدح من الشطر االول          1

. كيف  توجه اعراب ) شعبا ( يف اسلوب املدح ؟3الثاني    

1/د2012

. نعم ما يتصف به املرء الوفاء بالعهد . نقول : حبذا الوفاء بالعهد , ما نوع الفاعل يف 59

اجلملتني ؟ 

2/د2012
. قالت اخلنساء ترثي اخاها صخرا : لعمر ابيه نعم الفتى       اذا النفس اعجبها ما هلا60

املدح ثم اعرب اجعل فاعل ) نعم ( ضمريا مسترتا على ان تكون اجلملة مستوفية اركان 

املخصوص باملدح

1/د2013

. نعم ما يتصف به املرء املروءة , ونقول : حبذا املروءة 61

. الفعل ) حب ( ال تتصل به عالمة التأنيث , علل ذلك 2. ما نوع الفاعل يف اجلملتني ؟       1

. قد م ما يصح تقدميه منهما على فعل املدح 3

2/د2013

. قال تعاىل ) سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقبى الدار ( 62

يف النص الكريم حذف املخصوص باملدح , قدره وبني سبب حذفه , وما نوع فاعل فعل املدح 

؟

1/د2014

. بئس ما يتصف به املرء النفاق , و نقول : ال حبذا النفاق63

. ما نوع الفاعل يف اجلملتني ؟1

ملتني آنفيت الذكر خمصوص بالذم , قدم ما يصح تقدميه منهما على فعل . ) النفاق ( يف اجل2

الذم 

2/د2014

 حل االسئلة الوزارية يف املدح والذم
أ. االخالص , االستمرار : مبتدأ أو خرب .1

ب. العمل : اسم ظاهر معرف بـ ) أل ( , عمل العدو : اسم ظاهر مضاف

خيانة , ال جيوز .2

أ. نعم : فاعل االول ضمري مسترت مفسره بنكرة وفاعل الثاني اسم ظاهر معرف بـ ) أل (  .3

ب. ال حبذا االحتكار , واملخصوص االحتكار

نعم التاج الصحة , الصحة نعم التاج .4
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, اجلوازأ. اللسان : مبتدأ ألنه متقدم      ب. سبقه لفظ يدل عليه  .5

ذا : اسم اشارة  / السالح : اسم ظاهر معرف بـ ) أل ( , يصح التقديم يف الثاني .6

ذوفمبتدأ وخربه اجلملة الفعلية ) بئس املصري ( أو خرب ملبتدأ حم .7

الفاعل ) ذا ( واملخصوص ) وطن ( , ال جيوز التقديم .8

أ. نعم وردا املورود      ب. استحسن , اثين .... أخل .9

ال حبذا أنت .10

الذم .11

أ. املدح       ب. نعم رجال العظيم .12

ذوف تقديره ) النار ( ب. استقبح , هجا , .... اخل أ. حم.13

املدح .14

حبذا حياٌة بالنهى رغدت .15

ألن فاعله اسم االشارة ) ذا ( يكون مذكر دوما .16

حمذوف تقديره ) حييى ( , سبقه لفظ يدل عليه .17

ألنه جامد .18

ال حبذا حياة ال نعيَم هلا .19

أ. ذا : اسم اشارة / ما : اسم موصول           ب. االول مبتدأ والثاني مبتدأ أو خرب.20

ذا : اسم اشارة , ال جيوز .21

الرفيق : فاعل مرفوع / رفيق : مبتدأ أو خرب مرفوع.22

حبذا املتبصر بالعواقب.23

ذا فاعله اسم االشارة ) ذا ( أ. ِنْعَم , فاعله اسم ظاهر أو مسترت أو اسم موصول وحب.24

ب. املخصوص يعرب مبتدأ او خرب يف ) ِنْعَم ( ويعرب مبتدأ يف ) حبذا ( 

جـ. جيوز تقدم املخصوص يف ) ِنْعَم ( وميتنع يف ) حبذا (

د. جيوز حذف املخصوص يف ِنْعَم وميتنع يف حبذا

هـ. تلحق تاء التأنيث بـ ) ِنْعَم ( وميتنع يف حبذا

ح       ب. حمذوف تقديره ) اجلنة ( سبقه لفظ يدل عليه أ. املد.25

) هم ( يعود على اصحاب السوء , ال حبذا هم أو ال حبذا اصحاب السوء.26

حبذا هوان اآلباء أو بئس القبيح هوان اآلباءال .27

ْعَم القوم سليم         ب. متييز منصوبأ. ِن.28

أ. سبقه لفظ يدل عليه       ب. حبذا االخالص.29

حنن ) اهلل جل جالله ( , سبقه لفظ يدل عليه , معرف بـ ) أل ( .30

سبيال ( متييز منصوب ضمري مسترت , ) .31

اسم موصول.32

أ. مبتدأ      ب. كال.33

ِنْعَم عيشًا عيشي.34

ب. النميمة بئس ما يتصف به املرء  أ. ألن فاعله اسم االشارة ) ذا ( مذكر دوما  .35
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) ما ( , اإلثم.36

مبتدأ أو خرب مرفوع .37

ِنْعَم النهر النيل , ِنْعَم مساء املساء.38

ضمري مسترت مفسره بنكرة , ال حبذا الفقر واجلهال.39

ِنْعَم معينا مال يصون صاحبه.40

حياة : املخصوص / بئس : الفعل / احلياة : فاعل / بئس حياٌة احلياة على الضيم  .41

. حبذا هند2أ أو خرب          . هند : مبتد42.1

ِنْعَم هبة العقل.43

أنت .44

ليم. ِنْعَم رجال احل2. مضاف        45.1

سليل االكرمني / حبذا االكرمني.46

حبذا / كرته.47

ساء , استقبح , ... أخل. 2. االصحاب / املخصوص حمذوف تقديره ) صحاب السوء (      48.1

. حمذوف تقديره ) توليتهم الكافرين ( مبتدأ أو خرب2. ما : اسم موصول        49.1

ضاف / تقديره ) اجلنة ( دار املتقني , م.50

ِنْعَم نعمة الصحة .51

ِنْعَم مثال االيثار العراقي / العراقي ِنْعَم مثال االيثار.52

نكرة تقديره ) هو ( / العدل ضمري مسترت مفسره ب.53

. ِنْعَم مثبت االقدام احلق2. احلق , مبتدأ , ألنه متقدم على اجلملة   54.1

صديقا الكتاب. ِنْعَم 2كتاب , مبتدأ أو خرب        .55

. الفعل ) بئس ( , الفاعل : الرفد , املخصوص : املرفود56.1

. ِنْعَم ما تفكر فيه التفوق2

. ألن فاعله اسم االشارة ) ذا ( مذكر دائما مهما كان املخصوص57.1

. النزاهة ِنْعَم ما يتصف به املرء2

. متييز منصوب3. ال حبذا الشر        2عراقنا        . ِنْعَم شعبًا58.1

) ما ( : اسم موصول , ذا : اسم اشارة.59

ِنْعَم فتى صخر / صخر : مبتدأ مؤخر وخربه اجلملة الفعلية السابقة .60

ذوف تقديره ) هو ( أو خرب ملبتدأ حم

. االوىل  ) ما ( االسم املوصول , الثانية اسم االشارة ) ذا (1 .61

. ألن فاعله هو اسم االشارة ) ذا ( مذكر دائما مهما كان املخصوص2

. املروءة ِنْعَم ما يتصف به املرء3

اسم ظاهر مضاف اىل املعرف بأل تقديره ) اجلنة ( ألنه سبقه لفظ يدل عليه / نوع الفاعل.62

. االوىل ) ما ( االسم املوصول والثانية ) ذا ( اسم االشارة63.1

. النفاق ِبْئَس ما يتصف به املرء2
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اسلوب التعجب
هو اسلوب يعرب عن انفعال وتأثر املتكلم دهشة او استغرابا او اعجابا بشيء نادر أو ال مثيل له  التعجب :

جمهول احلقيقة أو خمفي السبب

طرائق التعجب
. التعجب القياسي2       . التعجب السماعي     1للتعجب طرائق خمتلفة منها : 

التعجب السماعي
ه ال خيضع لقاعدة معينة , ومن صيغه : مسي مساعيا ألن

. تعجب مساعي بعبارة ) هلل درك ( أو ) هلل أنت ( أو ) هلل صربكم ( , حبذف كلمة ) در ( فتعرب عن 1
 التعجب أيضًا .

راح وقسوة األيام !ـــــرغم اجل  راق مكابرًا      ــــا عـــــيهلل درك  *

فع خرب مقدم وجوبًا / درك : مبتدأ مؤخر مرفوع وهو مضاف والكاف مضاف اليه هلل : شبه مجلة يف حمل ر

ك النبيل !ــــفـــــــوقـــــهلل م   وبراءتها !   ا ــــبــــام الصـــأي هلل *

ل حتَف امرٍئ فيما متناهــعــل     !    هلل صاحبها ا عجب ـنــمـإن ال *

وع ف مشبه بالفعل / املنا : امسها منصوب / عجب : خربها مرفوع / هلل : شبه مجلة يف حمل رفع خرب مقدم وجوبًا / صاحبها : مبتدأ مؤخر مرفإن : حر

وهو مضاف واهلاء مضاف اليه مبين يف حمل جر

يوم احلساب اذا خفت موازينا  واخللق واقفة     نا ـــوتــقـــهلل ش *

م تدم لي وغري اهلل مل يدمــول  باحلبيب مضت     لذة عيش  هلل *

ا هذا لطاحمهاـما كان ارقاك ي  يف اخلود اليت طمحت      هلل درك  *

اف ان يدنو إليك العارـخــــوت   ا ختاف من الردى    ــمهلل قلبك  *

و حظَي الناصحــــاصح لـــون  ن واعٍظ     ــم بـــيـــشــهلل ذو ال* 

الــــا أجــــــــا أرق ومــــــــوم  ا أدق      ـــــــــمك ـــــكـــلــــهلل م *

احلسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله !هلل در  *

تدل على التعجب . تعجب مساعي بعبارة ) سبحان اهلل ( اذا صاحبتها قرينة 2
تنكرني وأنت اخي !سبحان اهلل  *

سبحان : مفعول مطلق منصوب وهو مضاف  / اهلل : لفظ اجلاللة مضاف اليه جمرور

وعلمك اجللوس على السرير !     اعطاك ملكا    فسبحان الذي  *

جر فسبحان : مفعول مطلق منصوب وهو مضاف  / الذي مضاف اليه مبين يف حمل 



للصف السادس العلمي

159الصافات عَمَّا يَصِفُون{سُبْحَانَ اللَّهِ }قال تعاىل  *

32البقرة الَ عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم{ سُبْحَانَكَ}قَالُواْ قال تعاىل  *

1من اآلية االسراء دِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَقْصَى{ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْالً مِّنَ الْمَسْجِسُبْحَانَ الَّذِي }قال تعاىل  *

116البقرة بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُون{ سُبْحَانَهُ}وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا قال تعاىل  *

ا او ميتا ! (املؤمن ال ينجس حيسبحان اهلل ( : )  "قال الرسول الكريم )  *

! أجتهلين واخليل والليل والبيداء تعرفين سبحان اهلل قال رجل ُسِئَل عن امسه :  *

ا حباكاــبـرع فيضه حــفـــت  كا    ـلـــاك مــــطـــاعفسبحان الذي  *

 كـلـهـانذي ـــان الـــحــبـســف   ما أمجل النهرين من منهل عذٍب      *

راء توقد فوقها خضراء ــبــغ ه   ــالذي قّدت بك ـقـالـــسبحان خ *

فيما النفوس تراه غاية األمل   نفسي كيف لذتها   ق ــالــسبحان خ *

 . تعجب مساعي بطريقة االستغاثة , وطريقته 3
) يا + الم التعجب + املتعجب منه (

ا وخطوباـنـا لـمـقـا نـهـبـيـصـنــف   نا    ـا لـمـعــا نــهــنـــظـــيا للعلوم ن *

يا : اداة نداء / للعلوم : الالم : حرف جر وتعجب , علوم : متعجب منه جمرور

ار الفتِل ُشدت بذبِلـــغــل ُمــكـــب  أّن جنومه    ـــٍل كــيــن لـــفيا لك م *

/ لك : الالم : حرف جر وتعجب , الكاف : متعجب منه مبين يف حمل جر يا : اداة نداء

ا اذكاهاـــــه مـلـا لــيـــــرًا فـــشـــن  حفظت احاديث اهلوى وتضوعت   *

اُءـــنـــاُء فــقـبـٌر والــســــوالُيسُر ع رب أنت بئس الداء   ــغــتــلــا لــــي *

ن سكراته ــــح يا للهول مــيـصـــوت     ه ـتـئـا شــادي ليتين مــنـــدا تفغ *

ًاـحـريـي جــنـا مـهـمــهــادر ســوغ  رة اودت بعقلي   ـــظــك نــا لــيـــف *

دهـهـع أى عين تذكرُتــا نــّمــلــف  ٍب متنيُت بعده     ـلــن قــك مــفيا ل *

ان غريي واجدًا فيه مسبحًاــوإن ك   م أجد فيه مشربًا    ــل فيا لك حبرًا *

جديد الردى بني الصفا والصفائح      زم وعزم طواها  ـــن حـــفيا لك م *
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يتوقع عدم لم وكان . االستفهام اجملازي املتضمن ملعنى التعجب ) من شيء حدث فأثار تعجب املتك4
 ( حدوثه

28البقرة تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون{ كَيْفَ}قال تعاىل  *

44البقرة فاَلَ تَعْقِلُون{أَالْكِتَابَ  تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَأَ}قال تعاىل  *

2,1القارعة الْقَارِعَة{ مَا  }الْقَارِعَةقال تعاىل  *

49املدثر لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِني{ مَا}فَقال تعاىل  *

47 آليةمن ا آل عمران{ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ أَنَّى}قَالَتْ رَبِّ قال تعاىل  *

12 من اآلية ابراهيملَنَا أَالَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا{  مَا}وَقال تعاىل  *

ك االغاريدـلـدام وال تـــمــهذي ال  ركين ــحــي ال تـــلاـــما ــرة أنــخـــصأ *

جر احلجرـحـى مـتــأبكيت واهلل ح  ر ال تبكي عليك دمًا  ــــاجــحـــمـال أّي *

حفاظا وينوي من سفاهته كسري ن أسعى ألجرب عظمه     ـال مـــب اـــمـــف *

ارـة احلليم وقـمــن ســـوعليك م  ميل مثلك للصبا    ــي فــيـــكقالت : و *

َر لي فيها وال جلداــبــواليوم ال ص  مصطربا   لي احتملت سنني العمر  اـم *

ي من البلل ـوفـخ اـمــأنا الغريق ف   ا اراقبه   ـمـي مـــل لــتـــُر اقــجــهــوال *

وداءــسـي اللمة الــنـــت مــلــعاج   وما انقضى زمن الصبا     كيفيا شيب  *

. تعجب مساعي باستعمال الفعل ) عجب ( ومصدرها ) عجبا ( ومشتقاتها , واسم الفعل ) وي ( مبعنى 5
 ) أتعجب ( 

82من اآليةالقصص }وَيْكَأَنَّهُ الَ يُفْلِحُ الْكَافِرُون{قال تعاىل  *

وي : اسم فعل مضارع مبعنى ) اتعجب ( , والفاعل ضمري مسترت 

وبينها        فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر عجبُت لسعي الدهر بيين  *

عجبُت : فعل ماض , والتاء : فاعل
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 التعجب القياسي
 التعجب القياسي له صيغتان اساسيتان هما : 

 هي صيغة تعجب قياسي باجلملة االمسية  :ما َأْفَعَلُه . 1

 وهي صيغة تعجب قياسي باجلملة الفعلية :أْفِعْل ِبِه . 2

 ما َأْفَعَلُه                                                                       َأْفِعْل ِبِه                         
 ما + فعل التعجب + املتعجب منه                                   فعل التعجب + بـ + املتعجب منه     

ِعْل ِبِه ( هي همزة الصيغة وليست همزة الفعل , فيعد اهلمزة يف فعل التعجب بصيغة ) أْف إنمالحظة : 

 الفعل ثالثي فأصل الفعل :

 أْجِمْل : َجُمَل , َأْحِسْن : َحُسَن , أْكِرْم : َكُرَم , أْصِعْب : َصُعَب *

  ) أْفِعْل ِبِه (الصيغة االوىل : صيغة 

 تسمى صيغة مجلة فعلية ألنها تبدأ بفعل التعجب ) أْفِعْل ( . 1

) الباء ( حرف جر زائد ال يفيد التوكيد ألن زيادته ملزمة يف اجلملة وحذفه يؤثر على معنى اجلملة . 2

فائدته التمييز بني فعل التعجب وفعل االمر , فعندما نقول : أْكِرْم الضيف , أْكِرْم بالضيف ! فاألوىل فعل 

 أمر والثانية فعل تعجب 

 حنو : أْجِمْل بالربيع !املتعجب منه اما ان يكون امسًا معرفة . 3

 أو ضمريا متصال حنو : أْجِمْل ِبِه !

 أو نكرة خمصصة حنو : أْجِمْل بقلٍب حيمل اهلموم !

 أو مصدرا مؤواًل حنو : أْجِمْل بأن اراَك متميزًا !

ان يكون املتعجب منه اسم نكرة ويأتي بعده اسم نكرة أو يأتي بعده مجلة  نعين بالنكرة املخصصة : *

 أو يأتي بعده شبه مجلة حنو : فعلية 

 اْجِمْل بربيٍع دائٍم ! , أْجِمْل بربيٍع تدوُم خضرته ! , أْجِمْل بربيٍع يف قلبَك ! *

قد يأتي يف مجلة التعجب اسم نكرة منصوب فيعرب : متييز منصوب , وقد جير التمييز بـ  مالحظة :

 ) من ( وتعرب ) من ( حرف جر زائد حنو : 

 متييز منصوب                     عيدًا الفطِر  أْنِعْم بيوِم *
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 متييز جمرور بـ ) من (                   عيٍد * أْنِعْم بيوم الفطِر من 

 أْفِعْل ِبِه ) صيغة مجلة فعلية (

 فعل التعجب + بـ + املتعجب منه    
 أْجِمْل بِه !                                  الربيع !               بـ                أْجِمْل       *

 أْكِرْم ِبِه !                                  حممٍد !                بـ                 أْكِرْم        *

 أْهِوْن ِبها !                                 غاراتهم !              بـ                 أْهِوْن       *

 أْقِبْح ِبِه !                             ذاك اخللق !               بـ                ِبْحأْق       *

 أْنِعْم ِبِه !                         عيِد الفطر !                 بـ                أْنِعْم        *

 1أْهِوْن ِبها        لى حاٍل !     دنيا ال تدوم ع            بـ                 أْهِوْن       *

 ما أْقَبَح اخللف بني القول والفعِل                    أكرم بقوٍم ُيزين القول فعلهم       *

 هرـشـن الزماِن مـــّر مـــوم أغـــــي                     ه    ــفأْنِعْم بيوم الفطر عيدًا أن *

 ِبــبــــه أحــــامــأيــْب بـــِبـــوأْح                        ة الكتب ـبـحــذا صـــّبـــأال ح *

 الـــــفأْهِوْن بدنيا ال تدوم على ح                     ت خبريها    ـفإن تكن الدنيا تول *

 رـفـي على ســـنــأْعِجْب مبقرتٍب م                     ها    ـأقبلُت اطلبها والقلُب منزل *

 اَم الشباِب تعوُدـــــت أيـــيـــا لـــــي                      ارًة   ـظـام الشباِب نــأيــب أْعِظْم *

 ه ــــــــِح أوزاعــبــقــي الــــــورع ف                     ن منظٍر    ـأْقِبْح بذاك اخللق م *

 ًة للكليِمـــدَت آيـــهـــــا عـــمـــــك                      ِم   ـريـكــلـة لـــه آيــــفأْعِظْم ب *

 ما َأْفَعَلُه ) صيغة مجلة امسية (
 ما + فعل التعجب + املتعجب منه ) مفعول به فقط (     

 ما أْجَمَلُه !                                        الربيَع !                            أْجَمَل                 ما *

 ما أْكَرَمُه !                                         حممد !                               أْكَرَم                ما *

 ما أْصَعَبُه !                                        االمتحان !                       أْصَعَب                 ما *

 ما َأْهَوَنها !                                         املصائب !                          أْهَوَن                ما  *

 ما أْكَثَرُهم !                                       االخوان !                             أْكَثَر                ما  *
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175البقرة من اآلية {}فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارقال تعاىل  *

17عبس }قُتِلَ اإلِنسَانُ مَا أَكْفَرَه{قال تعاىل  *

مالحظات : 
. اذا جاءت ) كان ( بعد ) ما ( التعجبية فهي زائدة حنو :1

ما كان أْجَمَل عهدهم ! , ما كان أْقَصَر عمرهم ! *

ء املتكلم ( . تقع ) نون الوقاية ( بعد ) ما أَفَعَل ( اذا كان املتعجب منه ) يا2

ما أحوجين اىل رمحة ربي ! *

فكيف به والشيب للرأس شامُل  ي زمن الصبا    ـــما اْقَبَح التفريط ف *

ون كواكب األسحاِرــــكــذا تـــوك  ا كان أْقَصَر عمره      ــًا مــبـــوكـــيا ك *

ال دينـــي دنيا بــــال بارَك اهلل ف  دنيا اذا اجتمعا  ما أْحَسَن الدين وال *

ي النائبات قليلـــــم فـهـنـكــول     وان حني تعدهم ــَر االخــَثــا أْكــم *

ربعاـاملصطاف واملت ا أْحَسَنـــوم  ا أْطَيَب الربا ـبنفسي تلك االرض م *

ن اجلناِت رواحـــي ضفتيه مـــف  له    ـائـمـــما أْطَيَب النيل ما أْحَلى ش *

نـيـعـن الــــه مــيــوقـب يــيــع  ى     ـال الــمـجـَوَج ذا الــــان أْحـــما ك *

ما أْهَوَن العمر أن ميضي بال أمل   تعانقه   ى يأس ــلـــرّن عــهــســـال ت *

. قد يفصل بني ) ما ( التعجبية وفعل التعجب بـ ) كان الزائدة ( إلعطاء التعجب داللة الزمن املاضي3

عيب يوقيه من العني    ما كان أْحَوَج ذا اجلمال اىل   *

يت التعجب القياسياالعراب النموذجي لصيغ
أْفِعْل ِبِه أواًل :

أْكِرْم مبحمٍد !   أو  أْكِرْم ِبِه ! *

اْكِرْم : فعل ماض جامد مبين على السكون جاء بصيغة فعل االمر إلنشاء مجلة التعجب .

بـ : حرف جر زائد / حممد : فاعل لفعل التعجب جمرور لفظا مرفوع حماًل 

علية ( ألنها تبدأ بفعلوتسمى هذه الصيغة ) صيغة مجلة ف
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ما أْقَبَح اخللف بني القول والفعِل  أكرم بقوٍم ُيزين القول فعلهم   *

اْكِرْم : فعل ماض جامد مبين على السكون جاء بصيغة فعل االمر إلنشاء مجلة التعجب .

مرفوع حماًل بقوٍم : الباء : حرف جر زائد , قوم : فاعل لفعل التعجب جمرور لفظا

ِبـــبــه أحـــامـــــأيــــْب بــــــِبـــوأْح    ة الكتب    ـــــبـحــــذا صـّبـــأال ح  *

أْحِبْب : فعل ماض جامد مبين على السكون جاء بصيغة فعل االمر إلنشاء مجلة التعجب .

جمرور لفظا مرفوع حماًلبأيامه : الباء جرف جر زائد , أيامه : فاعل لفعل التعجب 

ثانيًا : ما أْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه ) مفعول به فقط ( 

ما : نكرة تامة مبعنى ) شيء ( مبنية على السكون تعرب ) مبتدأ ( 

 فعل التعجب : يكون على صيغة ) أْفَعَل ( وهو فعل ماض جامد فاعله ضمري مسترت وجوبا تقديره

أو أي ضمري مناسب ) هو (

املتعجب منه يعرب : مفعول به 

ما أْجَمَلُه !  ما أْجَمَل الربيَع !     *

ما : تعجبية نكرة تامة مبعنى ) شيء ( مبنية على السكون يف حمل رفع مبتدأ

أْجَمَل : فعل ماض جامد مبين على الفتح والفاعل ضمري مسترت تقديره ) هو ( 

به منصوب بالفتحة , واجلملة الفعلية من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب للمبتدأ  الربيَع : مفعول

) ما ( 

ما أْضَيَق العيش لوال فسحة األمِل  أْعلل النفس باآلمال ارقبها      *

ما : تعجبية نكرة تامة مبعنى ) شيء ( مبنية على السكون يف حمل رفع مبتدأ 

َيَق : فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبين على الفتح والفاعل ضمري مسترت تقديره ) هو ( أض

العيَش : مفعول به منصوب بالفتحة , واجلملة الفعلية من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب للمبتدأ 

) ما (

17عبس }قُتِلَ اإلِنسَانُ مَا أَكْفَرَه{قال تعاىل  *

تامة مبعنى ) شيء ( مبنية على السكون يف حمل رفع مبتدأ ما : تعجبية نكرة

أْكَفَرُه : فعل ماض جامد مبين على الفتح والفاعل ضمري مسترت تقديره ) هو ( واهلاء ضمري متصل 

مبين يف حمل نصب مفعول به واجلملة الفعلية من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب للمبتدأ ) ما (
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فما أَمرََّك بقليب وما أحالَك عذاب له     انت النعيم لقليب وال *

ما : تعجبية نكرة تامة مبعنى ) شيء ( مبنية على السكون يف حمل رفع مبتدأ

أمرَك : فعل ماض جامد مبين على الفتح والفاعل ضمري مسترت تقديره ) هو ( واجلملة الفعلية من 

بتدأ ) ما (الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب للم

مالحظات : 
ال جيوز ان يتقدم املتعجب منه على فعل التعجب , فال يصح أن نقول : العلم ما أْنَفَع الناس. 1

ان فعل التعجب يف صيغة ) أْفِعْل ِبِه ( هو ماض لكنه جاء بصيغة ) فعل األمر ( ألن الفعل املاضي هو . 2

من فعل مل يقع بعد فعل قد وقع واننا نتعجب من هذا الفعل وال نتعجب

ال نستطيع ان نصوغ من املاضي فعال للتعجب , فال نستطيع ان نقول : َجُمَل الربيع , ألن املاضي قد . 3

انتهى ولكننا ال نزال يف عجب منه فال بد من صيغة كصيغة األمر جلعل املاضي كأنه مستمر 

للمستقبل

س : هل جيوز حذف اركان من مجلة التعجب ؟ 
وز حذف اركان من مجلة التعجب اذا دل عليها دليل .نعم جيج : 

صيغة ) ما أْفَعَلُه (يف احلذف 
. حذف ) ما ( التعجبية : حتذف ) ما ( التعجبية اذا عطفت على نظريها حنو :1

لهااقما ما كان اكثرها لنا و  ما كان اكثرها لنا واقلها !       *

حذف ) ما ( التعجبية   تعجبية  فعل التعجب    متعجب منه  

ما ابعدك عين وما اقربك !  ما أبعدك عين واقربك !     *

تعجبية    فعل التعجب   متعجب منه     فعل التعجب    متعجب منه 

القول على من اراد !      وما اسهل القول !    اسهل    ما أصعب الفعل ملن رامه و *

عاطفة   فعل التعجب    متعجب منه   تعجبية    فعل التعجب   متعجب منه  

. حذف املتعجب منه و ) ما ( التعجبية اذا عطفت على نظريها2
ما أَعزَّها وما أكرمها !  ما أَعزَّ وما أكرما !     *

ما أَمرَّه وما أصَعَبُه ! ما أَمرَّ واصعبا !      *

لشعرية لصيغة التعجب تنتهي بـ ) االلف ( للضرورة الشعرية , فتحذف يف اكثر االبيات ا فائدة :

) االلف ( عند التعجب 

على عمرو وما كان اصربا      * والتقدير : ما كان اصربها   أرى ام عمرو قد حتدر بكاها  
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احلذف يف صيغة ) أْفِعْل ِبِه (
ء ( واملتعجب منه يف صيغة ) أْفِعْل ِبِه ( حيذف املتعجب منه أو ) البا

تقدير اآلية : اْسِمْع بهم واْبِصْر بهم  38 من اآلية مريم}أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ{ قال تعاىل  *

نا واكفف بنا !اىل نصرة من يلينا تقدير اجلملة : أعزز ب  أعزز بنا وأكِف ان دعينا      *

تقدير اجلملة : احسن بأيام العقيق وأطيب بأيام العقيق !  احسن بأيام العقيق واطيب       *

(ما أْفَعَلُه ( اىل صيغة ) أْفِعْل ِبِه التحويل من صيغة ) 
أْكِرْم مبحمٍد !       ما أْكَرَم حممد ! *

ب واملتعجب منه بفاصل , ويكون الفاصل اما ) جار وجمرور ( جيوز الفصل بني فعل التعج مالحظة :

أو ) ظرف ( 

صبورًا ولكن ال سبيل اىل الصرِب  ان ُيرى) بذي اللب (  ما أْحَرىخليلي  *

فاصل ) شبه مجلة (   

اد ــوقـان ذاك الكوكب الـــعــمــل  ناظري      أن يفارقينــــب) علّي (  ِزْزأأأأْع *

من متثاقِل بذاك) إليَّ (  اْحِبْب   ا     ـهــي بــفـلـــا رأت كـــــمــاقلت لـثـــوت *

بأن احتوال) اذا حالت (  ِرـــأْحو ا دام حزمها   ـــدار احلزم مـــم بـــيـــأق *

يف البيت اعاله الفاصل ) اذا ( انتبه : 

صريعًا ! أن أراك) عليَّ أبا اليقظان (  أْعِزْز *

الفاصل ) جار وجمرور (   

فال ال جيوز الفصل بني فعل التعجب واملتعجب منه إال بـ ) شبه مجلة ( أو بـ ) النداء ( ,  مالحظة :

جيوز ان نقول :

ما أْضَيَع حقًا املودة , ما أْبَعَد يقينا اجملاملة  *

وجيوز ان نقول :

ما أْضَيَع يف بلدنا احملبَة ! ما أْبَعَد بيننا اجملاملَة ! *
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شروط فعل التعجب
يشرتط يف الفعل الذي يراد التعجب منه مباشرة بصيغيت ) ما أْفَعَلُه ( و ) أْفِعْل ِبِه ( سبعة شروط 

:جمتمعة وهي 

حنو ) َجُمَل , َحُسَن , َقُبَح ( , وال جيوز ان نتعجب مباشرة من فعل غري ثالثي حنو ) . ان يكون ثالثيا1

ناضَل , دحرَج ( 

, وال جيوز ان نتعجب مباشرة من فعل ناقص مثل ) كان واخواتها ( . ان يكون فعال تامًا2

, وال جيوز ان نتعجب من فعل منفي . ان يكون مثبتًا3

, وال جيوز ان نتعجب من فعل جامد ) عسى , ليس , ِبْئَس , ِنْعَم , َحّبذا , أوَشَك , . ان يكون متصرفا4

َكُرَب ( 

, فال جيوز ان نتعجب من االفعال ) مات , غرق , هلَك , عمَي , فنى ( . ان يكون الفعل قابال للمفاضلة5

عجب من فعل مبين للمجهول ) ُيصان , ُعوِقَب , .... (, وال جيوز ان نت . ان يكون الفعل مبنيًا للمعلوم6

, أي ال يدل عل لون أو عيب أو حلية فعالء ( –. ليس الوصف منه على وزن ) أفعل 7

الطريقة املباشرة
. نتعجب مباشرة من الفعل بصيغة اجلملة االمسية ) ما أْفَعَلُه ( وصيغة اجلملة الفعلية ) أْفِعْل ِبِه ( من 1

 الذي تتوافر فيه الشروط التعجب السبعة  الفعل
َعِدَل احلكم , َلُطَف اجلو , َعُظَم األمر , مسا العراق  *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أْعَدَل احلكَم !أْعِدْل باحلكم !

ما أْلَطَف اجلو !ألِطْف باجلو !

ما َأْعَظَم األمر !أْعِظْم باألمر !

ما أْسَمى العراق !أْسِم بالعراق !
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. اذا كان الفعل مضّعف ) شدَّ , ردَّ , هدَّ ( , فنقوم بفك االدغام يف صيغة ) أْفِعْل ِبِه ( فقط واعادة االدغام 2
 يف صيغة ) ما أْفَعَلُه ( 

عزَّ اللقاء , شدَّ املدرس , حّب الوطن  *

 ْفِعْل ِبِهأ
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أعزَّ اللقاء !أْعِزْز باللقاء !

ما أشدَّ املدرس !أْشِدْد باملدرس !

ما أحبَّ الوطن !أْحِبْب بالوطن !

د اىل اصله ) عمعن  ان نقوم بتحويله اىل . اذا كان الفعل معتل الوسط باأللف ) باَن , هاَن , صاَن ( فري3
 مضارع ( ملعرفة اصل األلف ان كانت ) ياء ( او ) واو ( 

باَن الصبح          يف املضارع : يبني  *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

!ما أْبَيَن الصبح أْبِيْن بالصبح !

هانت املصاعب      يف املضارع : تهون  *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أْهَوَن املصاعب !1أْهِوْن باملصاعب 

جيب حذف ) تاء التأنيث ( الساكنة عندما نتعجب من الفعل  مالحظة :

املضارع : يطول طاَل الصرُب      يف  *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أْطَوَل الصرب !أْطِوْل بالصرب !
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. اذا كان الفعل معتل , فيجب حذف حرف العلة ويعوض بالكسرة4
َقوَي خط الطالب  *

 أْفِعْل ِبِه
ب منهفعل التعجب + بـ + املتعج

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

! أقَوى خط الطالبما أْقِو خبط الطالب !

صفا اجلو  *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أْصَفى اجلو !أْصِف باجلو !

مثال وزاري مهم :
وال يتقي من قد صحبت بوادري      يودني على من  فلم أكدر صفوت *

تعجب مما حتته خط  -

جيب االنتباه اىل املتعجب منه يف البيت الشعري مالحظة :

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أصفاني !أْصِف بي !

! ما أوّدُهأوِدْد ِبِه !

كذاك كنت وما أشكو سوى الكلل    أشكو النوى وهلم من عربتي عجٌب      *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أشكاني !أْشِك بي !

وددُت لو ذلك الشراع كفين  *

 أْفِعْل ِبِه
+ املتعجب منه فعل التعجب + بـ

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أوّدني !أوِدْد ِبي !
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الطريقة غري املباشرة
ان الفعل مل يستوِف شروط فعل التعجب , فال نستطيع ان نتعجب منه  املقصود بالطريقة غري املباشرة :

لصريح ( أو ) مباشرة , وإمنا نتعجب بـ ) الفعل املساعد ( و ) املصدر ا

املصدر املؤول ( , ويسمى ) الفعل املساعد ( بـ ) فعل الوساطة ( 

مالحظات : 
. اذا كان الفعل غري قابل للتفاوت ) املفاضلة ( ال نتعجب منه بالطريقتني , فيكون اجلواب النموذجي : 1

ال يصح ان نتعجب من الفعل 

منه بالطريقتني فيكون اجلواب النموذجي : ال  . اذا كان الفعل جامد ) غري متصرف ( , فال نتعجب2

يصح ان نتعجب من الفعل 

. أما اذا كان الفعل : اكثر من ثالثي أو ناقصا ) كان أو أخواتها ( , أو منفيا أو مبنيا للمجهول , أو كان 3

فعالء ( فنتعجب منه بالطريقة غري املباشرة ) بالفعل املساعد  –الوصف منه على وزن ) أفعل

صدر ( وامل

هناك طريقتان لصياغة فعل التعجب من االفعال اليت مل تستوِف الشروط 
فعالء ( , فيكون احلل  –أواًل : اذا كان الفعل : أكثر من ثالثي أو ناقصا أو الوصف منه على وزن ) أفعل 

 حسب القاعدة : 

. الفعل املساعد + بـ + املصدر الصريح مرة , واملصدر املؤول مرة أخرى 1
لفعل املساعد يكون مستوفيا لشروط فعل التعجبا

. ما  + الفعل املساعد + املصدر الصريح مرة , واملصدر املؤول مرة أخرى 2
نأتي بالفعل املساعد الذي يكون مستوفيا لشروط فعل التعجب مكان فعلي التعجب ) أْفِعْل ِبِه ( , ) ما 

أْحِسْن , أْشِدْد , أْهِوْن , أْصِعْب ,.... ( ثم بعد ذلك نأتي باملصدر  أْفَعَلُه ( واشهر االفعال ) أْجِمْل , أْكِرْم ,

الصريح واملصدر املؤول ونعوض حسب القاعدة 

ثانيًا : اذا كان الفعل منفيا أو مبنيا للمجهول , فنأتي بالفعل املساعد واملصدر املؤول فقط , وال نأتي 
 بالصدر الصريح 
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صريح من الفعل املنفي ؟ملاذا ال نأتي باملصدر ال س :

ج : لكي ال خيتفي معنى التعجب 

ملاذا ال نأتي باملصدر الصريح من الفعل املبين للمجهول ؟ س :

ج : لكي ال يصبح مبنيا للمعلوم .

انتبه على طريقة احلل :
أواًل : اكثر من ثالثي :

لعراق / املصدر املؤول / أن ينتصراملصدر الصريح : انتصار ا   ينتصر العراق *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

اْجِمْل بانتصار العراق !

أْجِمْل بأن ينتصر العراق !

ما أْجَمَل انتصار العراق !

ما أْجَمَل ان ينتصر العراق !

املصدر الصريح : انطالق الالعب / املصدر املؤول : أن ينطلق ينطلق الالعب *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

أْكِرْم بانطالق الالعب !

أْكِرْم بأن ينطلق الالعب !

ما أْكَرَم انطالق الالعب !

ما أْكَرَم أن ينطلق الالعب !

املصدر الصريح : تنفيذ / املصدر املؤول : ان ينفذ  نفذ رجال البناء املشروع      *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

أْسِرْع بتنفيذ رجال البناء املشروع !

أْسِرْع بأن ينفذ رجال البناء املشروع !

تنفيذ رجال البناء املشروع ! ما أْسَرَع

ما أْسَرَع ان ينفذ رجال البناء املشروع !

املصدر الصريح : دحرجة / املصدر املؤول  : ان يدحرج    يدحرج الالعب الكرة     *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

لالعب الكرة !أْجِمْل بدحرجة 

أْجِمْل بأن يدحرج الالعب الكرة !

ما أْجَمَل دحرجة الالعب الكرة !

ما أْجَمَل أن يدحرج الالعب الكرة !
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اذا كان الفعل ماض فنستطيع تكوين املصدر املؤول له من ) ما + الفعل املاضي ( ونقلب  مالحظة :

( املاضي اىل مضارع ثم نضع أمامه ) أن املصدرية الناصبة 

املصدر الصريح : احرتاق  / املصدر املؤول : ما احرتق احرتق الزرع *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

أْصِعْب باحرتاق الزرع !

أْصِعْب مبا احرتق الزرع !

ما أْصَعَب احرتاق الزرع !

حرتَق الزرع !ما أْصَعَب ما ا

. اذا كان الفعل ناقصا ) كان أو اخواتها ( 2
املصدر الصريح : كون , املصدر املؤول : ما كان كان الدواء مرًا *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

أْصِعْب بكون الدواء مرًا !

ا كان الدواء مرًا !أْصِعْب مب

ما أْصَعَب كون الدواء مرًا !

ما أْصَعَب ما كان الدواء مرًا !

املصدر الصريح : اصباح / املصدر املؤول : ما اصبح    اصبح العراق قلعة شاخمة     *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ِسْن بإصباح العراق قلعة شاخمة !أْح

أْحِسْن مبا اصبح العراق قلعة شاخمة !

ما أْحَسَن اصباح العراق قلعة شاخمة !

ما أِحَسَن ما اصبح العراق قلعة شاخمة !

املصدر الصريح : صريورة / املصدر املؤول : ما صار    صار الوطن جنة *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

أْجِمْل بصريورة الوطن جنة !

أْجِمْل مبا صار الوطن جنة !

ما أْجَمَل صريورة الوطن جنة !

ما أْجَمَل ما صار الوطن جنة !



للصف السادس العلمي

. اذا دل الفعل عل  لون حنو: ) خيضر , حيمر , ازرقت , بياض , سواد ( 3
املصدر الصريح : خضرة / املصدر املؤول : ان خيضر  خيضر الزرع    *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

أْجِمْل خبضرة الزرع !

أْجِمْل بان خيضر الزرع !

ما أْجَمَل خضرة الزرع !

ما أْجَمَل أن خيضر الزرع !

املصدر الصريح : محرة / املصدر املؤول : ما امحر أمحرَّ الورد  *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

أْشِدْد حبمرة الورد !

أْشِدْد مبا أمحّر الورد !

ما أَشدَّ محرة الورد !

ما أَشدَّ ما أمحرَّ الورد !

املصدر الصريح : زرقة / املصدر املؤول : ما ازرقت  ماءازرقت الس *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

أْكِرْم بزرقة السماء !

أْكِرْم مبا ازرقت السماء !

ما أْكَرَم زرقة السماء !

ما أْكَرَم ما ازرقت السماء !

س : تعجب من ) بياض الصبح ( 
ج : يف هذا السؤال اعطانا املصدر الصريح للفعل ) َيْبَيضُّ ( 

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

أْشدَِْ ببياض الصبح !

أْشِدْد بأن يبيضَّ الصبح !

ما أشدَّ بياض الصبح !

أن يبيضَّ الصبح ! ما أَشدَّ

سؤال مهم : ) وزاري مكرر ( 
تعجب مما يأتي موضحا طريقته : مساعدة االصدقاء , معاداة اجلار

  يف بعض اسئلة التعجب ال يعطي يف السؤال الفعل وامنا يعطي مصدر الفعل مالحظة :

) املصدر الصريح ( فنستطيع االفادة منه ونستخرج املصدر املؤول ونتعجب 
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املصدر الصريح : مساعدة / املصدر املؤول : ان يساعد  اعدة االصدقاء مس *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

أْجِمْل مبساعدة االصدقاء !

أْجِمْل بان تساعد االصدقاء !

ما أْجَمَل مساعدة االصدقاء !

أن تساعد االصدقاء ! ما أْجَمَل

املصدر الصريح : معاداة / املصدر املؤول : أن ُيعادى     معاداة اجلار       *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

أْصِعْب مبعاداة اجلار !

أْصِعْب بان يعادى اجلار !

اجلار ! ما أْصَعَب معاداة

ما أْصَعَب أن يعادى اجلار !

قد يكون املصدر الصريح لفعل ثالثي مستوف للشروط :انتبه :

املصدر ) مجال ( فعله ) َجُمَل ( فعل ثالثي مستوٍف للشروط   مجال الوطن *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أْجَمَل الوطن !أْجِمْل بالوطن !

س : تعجب من عظمة البناء 
ج : املصدر ) عظمة ( فعله ) َعُظَم ( فعل ثالثي مستوٍف للشروط

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ناء !ما أْعَظَم البأْعِظْم بالبناء !

س : تعجب من قولنا ) العراق صرح شامخ (       مهم وزاري مكرر
ج : املصدر ) شامخ ( فعله ) َشَمَخ ( فعل ثالثي مستوٍف للشروط

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أْشَمَخ العراق !أْشِمْخ بالعراق !

ومنك العطايا يا إهلي أطلب ولي أيها املركوب عنك مأمول : س

يف عجز البيت لو قلنا : ) ُتعطى ( بدال من ) منك العطايا ( , فكيف نتعجب من الفعل بصيغة  -

) أْفِعْل ِبِه ( ؟
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 املصدر املؤول : ان تعطي                                                       : الفعل ) تعطى ( مبين للمجهول ج

 أْفِعْل ِبِه
 فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
 ما + فعل التعجب + املتعجب منه

 ما أعَظَم أن تعطى العطايا ! أْعِظْم بأن تعطى العطايا !

 ما لي احتملت سنني العمر مصطربا  س وزاري :

 تعجب من الفعل الذي ميكنك التعجب منه بصيغة ) ما أْفَعَلُه (  -

 نستعمل الطريقة غري املباشرة ج : الفعل ) احتمل ( اكثر من ثالثي ف

 ما َأْفَعَلُه
 ما + فعل التعجب + املتعجب منه

 ما أشدَّ ما احتملت !

 أبى اهلل إال أن يكون لنا الدهر          لتحيا بنا الدنيا ويفتخر العصر س وزراي :

 تعجب قياسيا جبملة فعلية من قول الشاعر ) يفتخر العصر (  -

 من ثالثي فنستخدم الطريقة غري املباشرة ج : مبا ان الفعل اكثر 

 أْفِعْل ِبِه
 فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
 ما + فعل التعجب + املتعجب منه

 أْجِمْل بافتخار العصر !

 أْجِمْل بان يفتخر العصر !

 ما أْجَمَل افتخار العصر !

 ما أْجَمَل أن يفتخر العصر !

 اهلل فإنها تقوى القلوب عليك مبخافة  س وزاري :

 تعجب قياسيا من الفعل ) اتقى (  -

 ج : 

 أْفِعْل ِبِه
 فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
 ما + فعل التعجب + املتعجب منه

 أْعِظْم باتقائه !

 أْعِظْم مبا اتقى !

 ما اتقائه !

 ما أْعَظَم ما اتقى !
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الغدر مشربًافقل للذين استعذبوا  س وزاري مهم :

تعجب من الفعل ) استعذبوا الغدر ( بصيغة ما أْفَعَلُه  -

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أْكَثَر استعذابهم الغدر !

ما أْكَثَر ما استعذبوا الغدر !

ثانيًا : اذا كان الفعل منفيا 
املصدر املؤول : ان يفوز    ال يفوز الالعب       *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أْصَعَب أال يفوز الالعب !أْصِعْب بأال يفوز الالعب !

لن تنال النجاح إال باالجتهاد  *

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أْصَعَب أال تنال النجاح !أْصِعْب بأال تنال النجاح !

كل اداة نفي قبل املراد املتعجب منه تلقب اىل ) ال ( عند تكوين املصدر املؤول مالحظة :

ثالثًا : اذا كان مبنيا للمجهول
املصدر املؤول : أن ُتصان  ًتصان احلدود      * 

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما اْجَمَل أن ُتصان احلدود !أْجِمْل بأن ُتصان احلدود !

قيَل احلق *

الفعل ماض , فاملصدر املؤول يكون : ما قيل انتبه : 

 أْفِعْل ِبِه
فعل التعجب + بـ + املتعجب منه

 ما َأْفَعَلُه
ما + فعل التعجب + املتعجب منه

ما أْعَظَم ما قيَل احلق !أْعِظْم مبا قيل احلق !
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فوائد : 
. اذا اتصل ضمري بفعل التعجب حيصل ما يلي :1

أ. اذا رفع آخر الفعل حتول اىل اسم واصبحت ) ما ( استفهامية حنو : ) ما أحَسُنُهم ( 

ما أحَسَنُهم !ب. اذا بين الفعل على الفتح اصبحت ) ما ( تعجبية حنو : 

( واذا قلنا : ) ما أعلى اجلباِل جـ. اذا قلنا ) ما أعلى اجلباَل ! ( بنصب كلمة ) جبال ( فإن ) ما ( تعجبية , 

, جبر كلمة ) اجلبال ( تصبح ) ما ( استفهامية 

واالفعال . هذه االفعال املبنية للمجهول جيوز التعجب منها بالصيغة القياسية املباشرة وغري املباشرة 2

هي : ) ُزِكَم , ُصِدَع , ُهِزَل , ُعِنَي , ُدِهَش , ُشِغَف ( 

حتويل التعجب القياسي اىل تعجب مساعي
فنستخدم طريقة االستغاثة اذا طلب منا يف اجلملة حتويل التعجب القياسي اىل تعجب مساعي 

صرِب خليلي ما أحرى بذي اللب أن ُيرى       صبورًا ولكن ال سبيل اىل ال *

يا + الم التعجب + املتعجب منه
يا لرؤية ذي اللب صبورًا !

اعلل النفس باآلمال ارقبها        وما اضيق العيش لوال فسحة األمل *

يا + الم التعجب + املتعجب منه
يا لضيق العيش لوال فسحة االمل !

أعزز بنا وأكف إن دعينا        يوما اىل نصرة من يلينا *

يا + الم التعجب + املتعجب منه
يا لعزتنا !

) صيغة تعجب قياسي (   أْصِعْب بكون الدواء مرًا !     *

متعجب منه                فعل التعجب     

لتحويلها اىل صيغة التعجب السماعي نستعمل طريقة االستغاثة 

يا + الم التعجب + املتعجب منه
يا لكون الدواء مرًا !
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 اسلوب التعجبتطبيقات عامة عل  
انشئ تعجبا من العبارة التالية يكون فيها الفعل ) كان ( زائدا : ) كان الربد شديدًا (  : 1س

تعجب من العبارة التالية موضحا طريقته : ) ما خاب من استشار ( :  2س

) املتنيب شاعر عظيم أْكِرْم ِبِه شاعرًا ( , اجعل صيغة التعجب بطريقة قياسية اخرى:  3س

ما أحرى بذي اللب أن ُيرى        صبورا ولكن ال سبيل اىل الصرب:  4س

. حول صيغة التعجب اىل أخرى قياسية فعلية 2. دل عل املتعجب منه     1

أعزز علّي أن تكون علياًل :  5س

. حول الصيغة القياسية للتعجب اىل أخرى امسية 2. عني املتعجب منه     1

درستها , وضحها  . أخل الشاعر بقاعدة حنوية3

ما رأي النحاة يف صياغة التعجب من االقوال التالية بالطريقة القياسية املباشرة ::  6س

. َهُزَل املريض 2. كاد املطر أن ينهمر     1

قال تعاىل ) ما اصربهم على النار ( , ) قتل االنسان ما أكفره ( :  7س

ب أحد النصني الكرميني . اعر2. دل على املتعجب منه يف النصني        1

حجبت حتيتها فقلت لصاحيب          ما كان أكثرها لنا واقلها :  8س

. اذا كان التعجب خاليا من الداللة الزمنية , فما دليلك على وجودها يف البيت ؟1

.جرد البيت من داللته الزمنية 2

. عني املتعجب منه واعربه3

يا قرة العني يف اهل ويف مال       وانت له   واهلل ما خاب من امسى:  9س

انشئ تعجبا مما حتته خط  -

يا سكين        حتى يفارق الروح اوصالي ال انساكواهلل :  10س

تعجب مما حتته خط , ثم بني املتعجب منه  -

قال تعاىل ) وما اعجلك عن قومك يا موسى ( :  11س

؟ . ما وزن صيغة التعجب2. دل على املتعجب منه      1

ما كان اقصر وقتا كان بينهما        كأنه الوقت بني الورد والقرب :  12س

ميكن حذف الزائد يف البيت , عني ذلك ذاكرا السبب  -

أعزز علّي بأن اروح شبيهها        او ان يدفن على يدي محاما:  13س

ما اعراب املصدر املؤول ؟ -

الردى بني الصفا والصفائح  جديد  فيا لك من حزم وعزم طواهما     :  14س

وال فسحة االمل ــما أضيَق العيَش ل  ل النفس اآلمال أرقبها     ـــــلـــأع

اء ُتعاُرـــكـبـلــا لــنــيــع َتــــــأرأي   ن ذا يعريك عينه تبكي بها    ــــم  
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 دار تدنو مرة وتقذفــــــــــــــوال                عجبًا من األياِم كيف تصرفت                 

 قة يف االبيات السابقة تعجب , عينه وصيغته ذاكرا الطري -

 سقيا أليامنا ما كان اطيبها         مضت ومل اقِض من لذتها وطرًا:  15س

 عني اركان مجلة التعجب , ثم اعرب املتعجب منه  -

 . قال تعاىل ) وانظر اىل العظام كيف ننشرها (1:  16س

 . أحبًا على حِب وأنت خبيله       وقد زعموا ان ال حيب خبيال2          

 ا      وأراك ترى النجم والعيونا. ما بال حبك ال يقر خفوق3          

 دل على صيغة التعجب ذاكرا الطريقة  -

 ما أحسَن اجملَد اذا ناله       صاحبه باجلد ال باملزاح:  17س

 اذكر الطريقة والصيغة اليت ورد بها التعجب ثم اعرب مجلة التعجب -

 لقاءها قال عمر بن معد يكرب : هلل در بين سليم ما أحسَن يف اهليجاِء :  18س

 . دل على املتعجب منه 2. دل على صيغة التعجب ذاكرا طريقته       1

 اتقى املؤمن ربه , تعجب قياسيا من العبارة السابقة :  19س

قال االمام علي ) ع ( : يا سبحان اهلل ما ازهَد كثريا من الناس يف اخلري , فقد عجبت لرجل جييئه :  20س

 ... ( أخوه فال يرى نفسه أهال للخري .

 يف النص أكثر من تعجب , عينه  -

: ما املانع من صياغة تعجب من االفعال التالية ) فين , مات , غرق , عمي , عسى , ليس , ِنْعَم ,  21س

 ِبْئَس ( ؟

 : ما أْحَسَن ما كاَن اللقاء !: اعرب ما يأتي  22س
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 امثلة الكتاب املقرر يف التعجب وحتليلها

 التحليل املثال
. قال تعاىل ) سبحان الذي اسرى بعبده ليال من املسجد احلرام 1

 اىل املسجد االقصى (

 تعجب مساعي بصيغة ) سبحان ( 

يا ويليت أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا إن . قال تعاىل ) قالت 2

 هذا لشيء عجيب (

 تعجب مساعي بصيغة االستفهام

مساعي بصيغة ) هلل در ( وصيغة  . هلل درك أي جنة خائف        ومتاع دنيا أنت للحدثان3

 االستفهام

 هلل در (مساعي بصيغة )  . فلله دري أي يوم اترك طائعا       بـين بأعلى الرقمتني وماليا4

 مساعي بصيغة ) سبحان ( . فسبحان الـــذي اعطاك ملكا       وعلمك اجللوس عـلى السرير5

 مساعي بطريقة االستغاثة . فيا لك مـــن ليل كأن جنومه       بكل مغار الفتل شدت بيذبل 6

 بصيغة االستفهاممساعي  . وكيف تـعــلـــك الدنيا بشيء       وانــــــــت لعلة الدنيا طبيب7

 حل متارين الكتاب يف اسلوب التعجب
 التمرين األول

 السبب الطريقة أْفِعْل ِبِه ما أْفَعَلُه
. ما أعظم أن تنال احلرية 1

 بالتضحية

أعظم بأن تنال احلرية 

 بالتضحية

الفعل الوساطة واملصدر 

 املؤول

مبين 

 للمجهول

. ما أروع انطالق الشعب 2

 حنو غايته

بانطالق الشعب حنو أروع 

 غايته

الفعل الوساطة واملصدر 

 الصريح

 غري ثالثي

. ما أشقى من قصد غري 3

 اهلل

لتوفر  مباشرة أْشِق مبن قصد غري اهلل

 الشروط

الفعل الوساطة واملصدر  أمجل باشراقة الشمس . ما أمجل اشراقة الشمس4

 الصريح

 غري ثالثي

. ما أروع أن يصبح العلم 5

 نورا

الفعل الوساطة واملصدر  يصبح العلم نورا أروع بأن

 املؤول

 الفعل ناقص

 التمرين الثاني
 نوعه التعجب نوعه التعجب

 مساعي ) االستفهام ( كيف اسرجت مساعي ) استغاثة ( يالك

 قياسي ) أفعل به ( أخيب بك مساعي املفعول املطلق ) سبحان ( سبحان
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) افعل به ( قياسيأكرب مبنقياسي ) أفعل به (أكرم بك

قياسي ) ما أفعله (ما احالكقياسي ) ما أفعله (ما أقرك

التمرين الثالث
 القياسي ) أفعل به ( التعجب السماعي الرتكيب

أقبح بأن ُيعق الوالدان !كيف يعق الولد والده ؟عقوق الوالدين

أمجل بصحبة االخيار !يا لصحبة األخيارصحبة االخيار

أمجل بالربيع !يا جلمال الربيعمجال الربيع

أروع حبب الوطن !يا حلب الوطنحب الوطن

التمرين الرابع
. يا لرؤية ذي اللب صبورا !2. يا لبعد العيب والنقصان من شريف !   1

لطيب الربى !. يا 5. يا لعزتنا !       4. يا حلالوة الوسام ! 3

التمرين اخلامس
. أعزز بتقدميك جهدا انسانيًا2. ما اعظم دفاعك عن وطنك 1

. ما أطيب تذوق متر العراق4. ما احق نوال االنسان حريته        3

. أكرم بكون الوطن وحدة واحدة5

التمرين السادس
افعل بهما افعله

اعظم بأال يظهر العجز منايظهر العجز منا. ما اعظم  أال 1

أقس بأن يذكرني طلوع الشمس صخرا . ما أقسى ان يذكرني طلوع  الشمس صخرا2

أرع بأن يكرب التاريخ ذكراهم. ما أروع ان يكرب التاريخ ذكراهم3

أغرب بأن يضحى التنائي بديال من تدانينا . ما اغرب ان يضحى التنائي بديال من تدانينا4

أمجل بان حييى اهلوى. ما امجل ان حييى اهلوى5

التمرين السابع
. كيف 1

تكفرون

اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب حال

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من االفعال اخلمسة واو اجلماعة 

ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

شيء يف حمل رفع مبتدأنكرة تامة مبعنى  . ما 2
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اقبح 

اخللف

فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبين على الفتح والفاعل ضمري مسترت تقديره )  هو (

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب

ابناءهم

غنى

بين

احلكماء

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف وهم ضمري متصل يف حمل جر 

مضاف اليه

مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق جبمع املذكر السامل

مضاف اليه جمرور وعالمة جره الكسرة

كلفي

بذاك

من

متثاقل

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة منع من ظهورها الكسرة اجملانسة للياء 

والياء ضمري متصل يف حمل جر مضاف اليه

الباء حرف جر زائد/ ذاك : اسم اشارة مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل لفعل التعجب

حرف جر زائد للتوكيد

متييز جمرور لفظا منصوب حماًل

االسئلة الوزارية يف اسلوب التعجب
. ما أشد جولة الرأي عند اهلوى       واشق فطام النفس عند الصبا 1

ما انواع التعجب يف اجلملتني ؟ وملاذا استخدم الفعل الوساطة يف كليهما ؟ -

 1/د88

. العلم نور بل أفضله        ما افقر النور ان يشبه به2

عليه الصيغة االخرىيف البيت تعجب , استخرجه مبينا صيغته القياسية , ثم طبق  -

 2/د88

. اعرب ما حتته خط :3

صبورا ولكن ال سبيل اىل الصرب          أن يرىبذي اللب  ما احرىخليلي 

 2/د88

. أمعفر الليث اهلزبر بسوطه           ملن ادخرت الصارم املصقوال4

أ. تعجب من الفعل ) هرع ( وفق صيغيت التعجب القاسيتني ذاكرا السبب

البيت تعجب مساعي , دل عليه وبني وسيلته ب. يف 

 1/د89

. فيالك حبرا مل اجد فيه مشربا         وان كان غريي واجدا فيه مسبحا5

أ. استخرج التعجب من النص وبني طريقته 

 1/د89

. ال يرد الغائب احلزن 6

يتعجب منه تعجب بإحدى الصيغتني القياسيتني من الفعل ثم اذكر نوع الفعل الذي ال  -

ابدا

 1/د90

. ترد ) كيف ( مبعان خمتلفة , وضحها من خالل ما يأتي :7

قال تعاىل ) كيف تكفرون باهلل ( , كيف ينام املرء مستشعر اجلوى , كيف حالك باالمتحان

 2/د90

يزين القول فعله        ما أقبح اخللف بني القول والعمل أكرم بقوم. 8

فلله دري يــــوم اترك طائعا        بين بأعــلـــــــى الرقمتني وماليا  

ما نوع التعجب يف البيتني ؟ واعرب ما حتته خط . -

 2/د90

.فغدا تنادي ليتين ما شئته       وتصيح يا للهول من سكراته9

اذكر التعجب وبني نوعه , ثم تعجب من ) مجل الوطن ( بإحدى صيغيت التعجب

 2/د91
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. قال تعاىل ) ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فِقنا عذاب النار ( 10

دل على التعجب واذكر نوعه , ثم بني ملاذا ال يتعجب من الفعل ) غرق ( ؟

 2/د91

. إىل أي غرض خرج االستفهام :11

وكيف تنام العني ملئ جفونها   على هبوات أيقظت كل نائم 

 2/د91

رويدك يا هذا فنحن اقارب        وهل جند اخلذالن عند االقارب. 12

أناة فما يف اخلطب شيء يضرينا        اذا ما عركناه بأيٍد عواصب

أ. دل على التعجب , ذاكرا نوعه 

ب. صغ من الفعل ) عركناه ( تعجبا بالصيغتني القياسيتني مراعيا احلركات

 1/د92

اغين        هلب ذاك أم صدى انشادي. إيه نسر الصحراء ماذا 13

ال يغرنك السكون ميينا        سوف نشدو لصرخة استشهادي

أ. دل على التعجب , ذاكرا نوعه 

ب. من أي الفعلني ) اغين ( , ) نشدو ( تستطيع التعجب بالصيغتني القياسيتني مباشرة ؟ 

وماذا تقول ؟

 2/د92

فيك الوفاء على البأساء والنعم   . يا حبذا انت من خلٍّ ُيضن به      14

ما حكم التعجب قياسيا من الفعلني الواردين ؟ وكيف تطبق مستضيئا بالقاعدة ؟ -

 1/د93

. قال تعاىل ) أفبنعمة اهلل جيحدون ( 15

اىل أي معنى خرج االستفهام يف النص الكريم ؟ -

 2/د93

 2/د93بصيغة ) أفعل به ( ؟. لو قال ) ُتعطى ( فكيف تتعجب من الفعل قياسيا 16
. هل من مشري بينكم أو ناصح        فعساه يف الزالت ان يهديين17

وثبا اليهم ُسددت خطواتكم         ولنستعن باهلل خري معني   

ما قول النحاة يف التعجب قياسيا من أول فعل ورد يف كل من البيتني ؟ وكيف تطبق ذلك ؟ -

 1/د94

ته خط :. اعرب ما حت18

الذي قد اضرا  بغريوإما يشأ ان يؤاخي اجلحود          فأشدد 

 1/د94

. أشكو النوى وهلم من عربتي عجب         كذلك اشكو وما اشكو سوى الكلل19

اذا استطعت التعجب من ماضي الفعل ) اشكو ( قياسيا , فماذا تقول ؟

 2/د94

أتعس بأن ينقضي العمر باللعب. نعم احلياة حياة بالنهى رغدت           20

ملاذا مل يتعجب الشاعر من الفعل مباشرة ؟ -

 2/د94

. أزادا سوى حييى تود وصاحبا        أال ان حييى نعم زاد املسافر 21

تعجب من الفعل الذي ميكنك التعجب منه بصيغيت التعجب

 1/د95

. اعرب ما حتته خط :22

بغاراتهم أما بني غدها        فلن نسوف حنن ما ندبره أهون 

 2/د95

. ما لي احتملت سنني العمر مصطربا        واليوم  ال صرب لي فيها وال جلدا23

أ. تعجب من الفعل الذي ميكنك التعجب منه بصيغيت التعجب

ب. ما االسلوب الذي خرجت اليه ) ما ( االستفهامية ؟

 2/د95
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 1/د96. هلل دره فلقد احسن القول .      يف النص تعجب , دل عليه وبني نوعه 24
 2/د96. كيف تتعجب من الفعل ) ال أرتضي ( بصيغيت التعجب ؟25
. أال حبذا صحبة املكتب        وأحبب بأيامه أحبِب26

ما اعراب ) احبب ( يف احلالتني ؟ -

 2/د96

 1/د97. تعجب قياسيا بإحدى الصيغتني من الفعل ) اتقى ( 27
قال االمام علي ) ع ( : يا سبحان اهلل ما ازهد كثريا من الناس يف اخلري , فقد عجبت . 28

لرجل جييئه اخوه فال يرى نفسه اهال للخري 

مثة أكثر من تعجب يف النص , عني اثنني خمتلفني وبني نوعهما .

 2/د97

. قال حكيم ينصح امريه : فال تك يف مرية من أمرك 29

ما رأي النحاة يف التعجب من الفعل ) كان ( بالصيغتني القياسيتني ؟ عزز اجابتك مبثال -

 1/د98

. تعب كلها احلياة فما        أعجب إال من راغب يف ازدياد30

كون مجلة امسيةحول التعجب السماعي الوارد يف البيت اىل تعجب قياسي على ان ي

 2/د98

. قال تعاىل ) اذ قال ألبيه وقومه ماذا تعبدون أإفكا آهلة دون اهلل تريدون ( 31

إحدى اداتي االستفهام خرجت اىل غرض جمازي , دل عليها مبينا نوع الغرض  -

 2/د98

 2/د98. ما أمضى السيوَف , ما أمضى السيوِف .     ما نوع االسلوبني ؟ ثم اعرب ) ما ( 32
. هلل درك كيف تأمن حمنقا         تغلي عداوة صدره يف مرجل33

ما نوع التعجب يف البيت ؟ وما صيغته ؟ -

 1/د99

. ُخلق الناس للبقاء فضلت       أمة حيسبونهم للنفاذ34

تعجب قياسيا بالصيغة اليت حتقق لك مجلة فعلية من الفعل ) ُخِلق ( معززا اجلواب 

بالقاعدة

 1/د99

يف الدنيا واغناك ما أفقَر الناَس. قالوا فراشة احلقل ال غناء بها       35

أ. ورد التعجب أكثر من مرة , دل عليه وبني نوعه      ب. اعرب ما حتته خط 

 2/د99

 1/د2000. ) إعانة الرجل ( , تعجب قياسيا على صيغة ) أفعل به ( وبني سبب طريقتك 36
ون باهلل وكنتم امواتا فأحياكم ( . قال تعاىل ) كيف تكفر37

ما املعنى الذي افادته ) كيف ( من خالل النص القرآني ؟

 1/د2000

. يا قلب مالي أراك ال تقر        إياك اعين وعندك اخلرب 38

دل على التعجب وبني نوعه  -

 2/د2000

 2/د2000. كيف ميكنك التعجب قياسيا من الفعل ) ُعلمتم ( ؟39
لسعدى ما ألذ حديثها        وأجّل جملسها وانعم باهلا . سقيا40

أي اسلوب افادت ) ما ( يف قوله ) ما ألذ حديثها ( ؟ وكيف تعربها ؟ -

 1/د2001

هلل درهم من فتية صربوا        ما ان رأيت هلم يف الناس امثاال. 41

) هلل درهم ( , ماذا تسمى االسلوب ؟ وما نوعه ؟ وما صيغته ؟ 

 1/د2001

 1/د2001. ما قول النحاة يف التعجب من الفعل ) ليس ( ؟42
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. حفظت احاديث اهلوى وتضوعت        نشرا فيا هلل ما اذكاها43

أ. دل على التعجب السماعي وبني صيغته 

ب. أي اسلوب افادت ) ما ( يف ) ما اذكاها ( ؟ وكيف تعربها ؟

 2/د2001

محلين ما لست باحلامل. ال در الدهر ما باله        44

هل جتد فرقا بني ما حتته خط وقولنا ) هلل در الدهر ( ؟ أوضح ذلك .

 1/د2002

 1/د2002. ملاذا ال يصح التعجب من الفعل ) عسى ( ؟45
. أكرم بقوم يزين القول فعلهم       ما أقبح اخللف بني القول والعمل 46

والثانية مبثل االوىلاستبدل صيغة التعجب االوىل مبثل الثانية 

 2/د2002

. أال قاتل اهلل النوى ما أمره       واقتله ماذا يريد النوى منا 47

ما نوع التعجب الوارد يف البيت ؟ وما صيغته ؟ وكيف جتعله على الصيغة االخرى ؟

 2/د2002

. وال سالح سوى الوعد الذي قطعوا        تفنى احلياة وال تفنى املواعيد48

ي النحاة يف التعجب قياسيا من آخر فعل ورد يف النص ؟ وملاذا ؟ما رأ

 2/د2002

. أعزز علّي بأن يفارق ناظري        ملعان ذاك الكوكب الوقاد49

هل يف البيت تعجب , ملاذا استعمل الفعل الوساطة ؟ ثم طبق عليه الصيغة االخرى 

 1/د2003

يف ضفتيه من اجلنات ارواح. ما اطيب النيل ما أحلى مشائله         50

يف البيت اسلوب للتعجب ورد مرتني , حدده وبني نوعه 

 1/د2003

. اوضح الفرق بني التعبريين اللذان حتتهما خط 51

ما أرقَّ احاديث احملبني , أرِقْق بأحاديث احملبني 

 1/د2003

 2/د2003. تعجب من ) استعذبوا الغدر ( على صيغة ) ما افعله ( 52
 1/د2004لو اردنا صياغة تعجب من قولنا ) ابتذل الرجل نفسه ( بالصيغة االمسية فماذا نقول ؟ .53
. فيا لك من عان لديه تصاغرت       جبابر ابدان وعقل ودرهم  54

ماذا تسمي التعجب يف البيت ؟  

 2/د2004

 2/د2004السبب. تعجب من ) بياض الصبح ( , ووضح الطريقة اليت استعملتها واذكر 55
 1/د2005. تعجب قياسيا من ) يفتخر العصر ( موضحا الطريقة56
. فيا لكنز شكت منا جواهره 57

التعجب قياسي ومساعي , فأيهما الذي ورد به ؟ دل عليه وبني طريقته 

 1/د2005

. ما اهون العمران ميضي بال امل58

استبدل بصيغة ) ما اهون العمر ( صيغة اخرى متاثلها

 2/د2005

 2/د2005. فيا لك من ليل نأى عنه صبحه       عني التعجب ونوعه وصيغته 59
. أصخرة انا ما لي ال حتركين      هذي املدام وال تلك االغاريد 60

ما االسلوب يف ) ما ( االستفهامية ؟

 2/د2005

 1/د2006. يا للتغرب أنت بئس الداء.       ما صيغة التعجب ونوعه ؟61
 1/د2006. قال تعاىل ) قال يا ابليس ما لك أال تكون مع الساجدين (     ما صيغة التعجب ونوعه ؟62
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جباهلا      تعجب من الفعل الذي حتته خط موضحا طريقة  ُهّدت. أمل تَر ان االرض 63

التعجب

 2/د2006

. هلل در طارق وما فعل        قد عرب اليم وللمجد وصل64

فارٍس فٍذ بطل        يا حبذا كرته وسط األسلأكرم به من 

ورد تعجبان يف البيتني , دل عليهما وبني صيغة كل منهما

 1/د2007

 2/د2007. هلل شقوتنا واخللق واقفة     ورد يف البيت تعجب , دل عليه وبني صيغته 65
. ) ما اطيَب الربى (66

لنا ) ما اطيُب ( الربى , فما اعراب اجلملة ؟. اذا ق2. ما نوع ) ما ( ؟ وما اعرابها ؟      1

 2/د2007

 1/د2008. ما أعظم أال يظهر العجز منا دون نيل منى   ما نوع التعجب ؟ وما طريقته وصيغته ؟67
. ما احسن ان ُيستفاد من جتارب احلكماء68

ما نوع التعجب ؟ وما طريقته وصيغته ؟ معلال الطريقة 

 2/د2008

 1/د2009الربع ان يتكلما      ما الغرض الذي افاده االستفهام ؟. وهل عادة 69
أعزز بنا واكف ان دعينا70 . فيا لك من ليل نأى عنه صبحه    

. استخرج التعجب االول وبني صيغته وطريقته 1

. ) اعزز بنا ( تعجب قياسي , طبق الصيغة االخرى عليه , واعرب الفاعل يف الصيغة االوىل2

 2/د2009

. فسبحان ربي ما لقوم أرى هلم          كوامن اضغان عقاربها تسري71

دل على التعجب السماعي وبني وسيلته 

 2/د2009

. قال تعاىل ) امسع بهم وابصر ( 72

) ابصر ( فعل يفيد التعجب فأين فاعله ؟ وضح ذلك 

 2/د2009

. ) ما انظر اخضرار الزرع ( 73

اجلملة آنفة الذكر تعجب , ما نوعه ؟ وطريقته ؟ وصيغته ؟ معلال الطريقة  -

 1/د2010

 1/د2010. فهل بأعجب من هذا امرؤ مسعا      ورد تعجب مساعي , دل عليه 74
. اعزز علي بأن اكون عليال      أو ان يكون بك السقم نزيال75

م طبق عليه الصيغة االخرىيف البيت تعجب , ملاذا استعمل الفعل الوساطة ؟ ث

 2/د2010

. أهون مبا يف سبيل احلب ألقاه76

. اذكر صيغة التعجب وطبق الصيغة االخرى عليه1

. استخرج املتعجب منه يف البيت واعربه 2

 2/د2010

. تعجب من قولنا ) العراق صرح شامخ ( بصيغة ) ما افعله ( معربا ) صرح ( بعد 77

الصياغة .

 1/د2011

فلله دري حني توقظ هميت      مساورة االشجان والنجم ناعس. 78

) هلل دري ( ماذا يسمى هذا االسلوب ؟ وما نوعه ؟ وما صيغته ؟

 2/د2011

. اىل اهلل اشكو ال اىل الناس انين        وليلى كالنا موجع مات واحده79

؟ ما رأي النحاة يف التعجب قياسيا من آخر فعل ورد يف البيت ؟ وملاذا

 2/د2011

.أصخرة انا ما لي ال حتركين       هذه املدام وال تلك االغاريد 80

تعجب قياسيا يف مجلة امسية مما تعجب منه الشاعر 

 1/د2012
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. تنسم من نسيم عرار جند         فما بعد العشية من عرار81

انشئ من ) عرار جند ( تعجبا على طريقة االستغاثة 

 1/د2012

يا ابن اسحاق إخائي       وحتسب ماء غريي يف اناء. اتنكر 82

يف النص استفهام , فما الغرض الذي خرج اليه ؟ -

 2/د2012

.اما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر       تصافحت فيه بيض اهلند واللمم 83

ما قول النحاة يف التعجب قياسيا من الفعل )ترى( ؟ وكيف تطبق ذلك عليه ؟ -

 1/د2013

 2/د2013ال جيوز ان نتعجب مباشرة من ) ُيكرم املبدع ( ؟ وكيف نتعجب منه اذن ؟ . ملاذا84
ذكراهم فهم        مألوا االيام اعماال عظاما أكرب التاريخ. 85

تعجب قياسيا بالصيغتني مما حتته خط 

 1/د2014

. وكيف تعللك الدنيا بشيء      وانت لعلة الدنيا طبيب86

ا اذا اجتمعا      واقبح الكفر و االفالس يف الرجلما امجل الدين والدني

يف النصني السابقني عني التعجب ونوعه وصيغته  -

 2/د2014

 االجوبة النموذجية عن االسئلة الوزارية يف اسلوب التعجب
قياسي , توافرت يف الفعلني ) جال ( , ) فطم ( الشروط فنتعجب منهما بفعل الوساطة جوازا .1

الناس , ما أفعله , افقر بالنورما افقر  .2

) ما ( نكرة تامة مبعنى شيء يف حمل رفع مبتدأ  . 3

) احرى ( فعل ماض جامد مبين على الفتح والفاعل ضمري مسترت تقديره ) هو ( / ان : مصدرية 

ناصبة / يرى : فعل مضارع منصوب ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره ) هو ( واملصدر املؤول 

صب مفعول به واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب يف حمل ن

أ. ما أمجل ما ُهرَع , أمجل مبا هرع , الفعل مبين للمجهول فتم التعجب منه بصورة فعل الوساطة  . 4

ب. ملن ادخرت الصارم , استفهام 

أ. فيا لك , مساعية , االستغاثة .5

ما أغرب أال يرد الغائب احلزن , الفعالن اجلامد وغري القابل للتفاوت  .6

كيف تكفرون : تعجب / كيف ينام : نفي / كيف حالك : استفهام عن احلال .7

أكرم بقوم وما أقبح اخللف : قياسي / فلله دري : مساعي .8

أكرم : فعل ماض جاء بصيغة فعل االمر إلنشاء التعجب مبين على السكون 

بقوٍم : الباء حرف جر زائد الزم / قوم : فاعل جمرور لفظا مرفوع حمال

يا للهول : مساعي / ما امجل الوطن أو أمجل بالوطن .9

سبحانك : مساعي / ألنه غري قابل للتفاوت  .10

التعجب .11

: مساعي      ب. ما أعرك القوم / أعرك بالقوم أ. هل جند. 12

أ. هلب ذاك ام صدى انشادي : مساعي    ب. نشدو : ما أشدا الغناء / أشد بالغناء .13

حبذا : ال يتعجب منه ألنه جامد / ُيضن : يتعجب منه بفعل الوساطة ألنه مبين للمجهول : ما . 14

أروع ان يضنَّ باخلل  ) ضن مبعنى خبل (
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التعجب .15

أمجل بأن ُتعطى اهلدية .16

عسى : ال يتعجب منه ألنه جامد / ُسدد : يتعجب منه بفعل الوساطة لنه مبين للمجهول : ما  .17

أروع ما سددت خطواتكم !

الباء : حرف جر زائد / غري : فاعل جمرور لفظا مرفوع حمال .18

ما أشكى الشاعر / أشك بالشاعر .19

) تقضي ( غري ثالثي ألن الفعل.20

ما أوّد حييى / أودد بيحيى. 21

فعل ماض جاء بصيغة االمر إلنشاء التعجب مبين على السكون.22

أ. ما اصعب احتمال االمل / أصعب باحتمال االمل      ب. التعجب.23

هلل دره : مساعي.24

ما احلى أال ارتضي الذلَّ / أحل بأال ارتضي الذل.25

احبب : فعل ماض جاء على صيغة االمر إلنشاء التعجب مبين على السكون / أحبِب : توكيد .26

لفظي

ما امجل ما اتقى املؤمن ربه / أمجل مبا اتقى املؤمن ربه.27

سبحان اهلل : مساعي / ما ازهد : قياسي / عجبت : مساعي.28

البحر هادئا / أمجل مبا كان البحر هادئايتعجب منه بفعل الوساطة ألنه ناقص : ما أمجل ما كان .29

ما أعجب الراغب يف ازدياد.30

أإفكا : التعجب  .31

االول : استفهام ) ما ( مبتدأ أو خرب / الثاني : تعجب ) ما ( نكرة تامة مبتدأ.32

مساعي : هلل در / كيف : استفهام.33

للمجهول فتم التعجب بفعل الوساطةأمجل مبا خلق الناس للبقاء : الفعل مبين .34

أ. ما افقر : قياسي / كيف ال يفهم : مساعي.35

ب. نكرة تامة مبعنى شيء يف حمل رفع مبتدأ

افقر : فعل ماض مبين على الفتح والفاعل ضمري مسترت تقديره ) هو ( 

الناس : مفعول به منصوب واجلملة  الفعلية يف حمل رفع خرب

الرجل / الفعل ) أعان ( غري ثالثيامجل بإعانة .36

التعجب.37

ما لي : مساعي.38

ما امجل ما علمتم القرآن.39

التعجب , نكرة تامة مبعنى شيء يف حمل رفع مبتدأ.40

التعجب , مساعي , هلل در .41

ال يتعجب منه ابدا ألنه جامد.42

تامة مبعنى شيء يف حمل رفع مبتدأأ. فيا هلل : استغاثة       ب. التعجب : نكرة .43

ال دَر : دعاء  / هلل در : تعجب .44



للصف السادس العلمي

ألنه جامد.45

ما اكرم القوم / اقبح باخللف.46

قياسي , ما أفعله , أمرر به.47

ال يتعجب منه ابدا ألنه غري قابل للتفاوت.48

ألن الفعل غري ثالثي : ما أعز ان يفارق ناظري.49

ما أحلى : نوعهما قياسي ما اطيب ,.50

أحاديث ) االوىل ( مفعول به لفعل التعجب / احاديث ) الثانية ( : فاعل جمرور لفظا مرفوع حمال .51

ما أقبح ما استعذبوا الغدر.52

ما اسوأ ما ابتذل الرجل نفسه.53

االستغاثةمساعي بطريقة .54

ما امجل بياض الصبح أو امجل ببياض الصبح : التعجب بفعل الوساطة ألن الفعل ) يبيض ( .55

الوصف منه على وزن ) افعل / فعالء ( 

أمجل بأن يفتخر الدهر , الطريقة بفعل الوساطة ألن الفعل غري ثالثي.56

مساعي , يا لكنز , االستغاثة.57

أهون بالعمر.58

االستغاثةيا لك , مساعي , .59

التعجب.60

االستغاثة , مساعي .61

االستفهام , مساعي.62

ما اعظم ما هدت جباهلا / فعل الوساطة.63

هلل در , صيغة ) هلل در ( .64

أكرم بقوم  , اجلملة الفعلية ) افعل به (

هلل در , صيغة ) هلل در ( .65

رفع مبتدأ. تعجبية : نكرة تامة مبعنى شيء يف حمل 66.1

. ما : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ2

اطيب : خرب مرفوع بالضمة وهو مضاف / الربى : مضاف اليه جمرور بالكسرة املقدرة

قياسي , فعل الوساطة , اجلملة االمسية ) ما افعله (.67

ل غري ثالثي ومبين للمجهولقياسي , فعل الوساطة , اجلملة االمسية ) ما افعله ( ألن الفع.68

التعجب.69

. ما اعزنا / نا : ضمري متصل يف حمل رفع فاعل1. يا لك , االستغاثة , مساعي     70.1

سبحان ربي , مساعي بصيغة ) سبحان ( .71

الفاعل حمذوف تقديره ) بهم ( , عطف فعله على فعل نظري له .72

ألن الفعل ) خضر ( الوصف منه على وزن ) افعل / فعالء ( , قياسي , الطريقة بفعل الوساطة .73

الدالة على اللون , صيغته اجلملة االمسية ) ما افعله (

فهل بأعجب.74
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 اضمٕب التٕنٗد
, ُٜضار ب٘ تجبٝت ارتدل عٓز ايغاَع ٚتكٜٛت٘ ٚإطاي١ ايذلرر ٚايؾو ٚاالْهاص , ٖٛ أسز اعايٝب ايًػ١ ايعضب١ٝ 

 (ٚضيهٔ االعتػٓا٤ عٓ٘ ؾن١ً ) ؾٗٛ صنٔ غرل أعاعٞ يف ادت١ًُ ضيهٔ سشؾ٘ َٔ ادت١ًُ : ٚطضٜك١ شيٝٝظٙ 

 :حاالت املخاطب عٍد مساع اخلرب وَ حٗح التٕكٗد 
ؾاملداطب يٝػ يزٜ٘ عًِ بارتدل ؾعٓز ) اسا ناْت ادت١ًُ خاي١ٝ َٔ أٟ اعًٛب َٔ اعايٝب ايتٛنٝز  .1

 ( زلاع٘ ٜهٕٛ َتكبال يًددل 

طْٜز ْادحْ   *

اهلُل غؿْٛص صسِٝ  *

َٔ اعايٝب ايتٛنٝز  .2  (ؾاملداطب ٜهٕٛ َذلرر ٚؽاى بارتدل ) اسا ناْت ادت١ًُ حتتٟٛ ع٢ً اعًٛب ٚاسز

ٕٓ ستُزّا ْادحْ  * إ

* ِْ ٕٖ اهلَل غؿْٛص صسٝ إ

ٕٓ ) ايتٛنٝز باذتضٚف ادتٌُ أعالٙ َؤنز٠ بأعًٛب ٚاسز ٖٚٛ  ( باذتضف إ

َٔ اعًٛب َٔ اعايٝب  .3 ( ؾاملداطب ٜهٕٛ َٓهضّا يًددل ) ايتٛنٝز اسا ناْت ادت١ًُ حتتٟٛ ع٢ً أنجض

ٕٖ طٜزّا يٓادْح     * ٕٓ ) ايتٛنٝز عضف ايتٛنٝز  إ ٕٖ ) املظسًك١ ايزاخ١ً ع٢ً خدل ( ايالّ ) ٚ ( إ  ( .إ

 الػسض وَ التٕنٗد
اسا ناْت ادت١ًُ حتتٟٛ ع٢ً أنجض َٔ اعًٛب تٛنٝز ؾايػضض ٖٛ إطاي١ ايذلرر ٚايؾو  .1

ٚنًُا اطرارت ادت١ًُ , اسا ناْت ادت١ًُ حتتٟٛ ع٢ً أنجض َٔ اعًٛب تٛنٝز ؾايػضض ٖٛ اطاي١ االْهاص  .2

 .تٛنٝزا اطرارت ق٠ٛ ٚتأثرل يز٣ ايغاَع 

 طسم التٕنٗد
: يًتٛنٝز عز٠ طضم َٓٗا 

ايتٛنٝز باذتضٚف .4ايتٛنٝز باذتضٚف   .3ايتٛنٝز املعٟٓٛ     .2ايتٛنٝز ايًؿعٞ    .1

ايظا٥ز٠ 

ايتٛنٝز بايٓعت ايعزرٟ .7ايتٛنٝز بايكغِ    .6( املؿعٍٛ املطًل ) ايتٛنٝز باملقزص  .5

ايتٛنٝز ببعض االيؿاظ .9ايتٛنٝز بايكقض   .8
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اضمٕب التٕنٗد المفع٘
عٛا٤ نإ ازلّا أّ ؾعاّل أّ سضؾّا أّ طي١ً ازل١ٝ أّ طي١ً ؾع١ًٝ أّ ؽب٘ , ٖٛ تهضاص ايًؿغ بًؿع٘ َٚعٓاٙ 

: ٚايًؿغ املهضص ي٘ ؽضٚط , طي١ً أّ اعِ ؾعٌ 

 .إ ٜهٕٛ تابعا ملا قبً٘ يف اذتضن١ االعضاب١ٝ  .1

ال ٜؤثض ع٢ً َع٢ٓ ادت١ًُ ٙسشف .2

َٛقع٘ َٔ ادت١ًُ ٜٚغ٢ُ ايجاْٞ تٛنٝزا يؿعّٝا ٜتبع سضن١  ٜغ٢ُ ايًؿغ االٍٚ َؤنز ٜٚعضب سغب .3

: ٜٚؾٌُ ( املؤنز ) َا قبً٘ 

تهساز االضي التٕنٗد المفع٘ ب: أٔاًل 
ٜٚغ٢ُ ايجاْٞ تٛنٝزّا , ٜغ٢ُ االٍٚ َؤنز ٜٚعضب سغب َٛقع٘ َٔ ادت١ًُ , أٟ ٜهضص االعِ َضتري 

رٕٚ إٔ ٜأثض ع٢ً ( املهضص ) نٔ سشف ايًؿغ ايجاْٞ ِٜ, يؿعّٝا ٜٚهٕٛ تابع ملا قبً٘ يف اذتضن١ االعضاب١ٝ 

. َع٢ٓ ادت١ًُ 

ًََُ}قاٍ تعازي  * ََُقشَُّثٌُ اىغَّبِثُقٌُ اىغَّبِثُقٌ ًَْىِئَل اْى ( 11,10) ايٛاقع١ {ُؤ

 .َبتزأ َضؾٛع بايٛاٚ ألْ٘ طيع َشنض عامل : ايغابكٕٛ 

 .تٛنٝز يؿعٞ َضؾٛع بايٛاٚ : ايغابكٕٛ 

ًَباَل }قاٍ تعازي  * ًَاَل َرْإِصْ ًٌا  َُ ِفَْيب َىْغ ََُؼٌ ( 26,25) ايٛاقع١ {َعاَلًٍب َعاَلًٍبِبالَّ ِقْاًل  َّْغ

 .ست٢ ٜبًؼ اذتل أدً٘  فدلا ؾقدلا, ٚعًٝهِ بايقدل ؾإ ايؾٝطإ صانب فعزت٘ ( : ع ) قاٍ االَاّ عًٞ  *

 ٚاُرــزـٖا اٍــٕــّ ايغابُل ايغابُلـــف ايٓاؼ يًُٛت نارتٌٝ ايطضار       *

ّٚـــّــّٕٚـّـــٕٟ ــبــحــٚرَعٞ ب نتّٛ نتّٛصٟ ـــؼـاْٞ ٍــؼـٍـ *

ّ ايطػا٠ ـــصؽــطّا بــطٟــعتبك٢ ع عضام األبا٠ّا ـالّــؼ ّاــالّـــؼ *

 صاـطٞــا إٔ ٟــزــصا ٕــائـــال أص٣ ط َا عٝأتٞـصاص ّــفـــاٍ أٜٔ أٜٔ *

الح ـــص ؼـ٣ اشلٝذا بػٞــاع اٍــؼــى ٙ      ــٕ ال أخّا ٍــّــف أخاَى أخاَى *

صبٞ خايل ايقٛص  عبشإ عبشإ َا تبزت َٔ االعتاص قًت شلا      ـٍ *

ؾـــُـــا ْـــٝــٌ ارتــًٛر سيغتطاع  فدلا ؾـــٞ زتاٍ املٛت ؾقدلا  *

تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص االعِ: فدلا / َؿعٍٛ َطًل َٓقٛب بتٜٓٛٔ ايؿتح : فدلّا 

ٞٓإْــــٞ  * ٞٓ أب ٚأبــــــــٔ  أب َٞٓــــــــٔ أبٝري ٞٓ  أب َـــــٔ أبــٝــٝـٔ أب
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تهساز الفعن التٕنٗد المفع٘ ب: ثاًٌٗا 
ٜؤنز بتهضاص يؿغ ايؿعٌ رٕٚ ايؿاعٌ

ٖاَز ٖاَز ايؿؤار , طَٖل طَٖل ايباطٌ , اْتقَض اْتقَض اذتٓل  *

 :ٖٔػىن  تهساز احلسف التٕنٗد المفع٘ ب: ثالجًا 
ٚال جيٛط إ ٜهضص سضف ادتض َٔ رٕٚ , تؤنز سضٚف ادتض َع االعِ اجملضٚص بعزٖا :  حسٔف اجلس. 1

زتضٚصٙ 

بايكًِ بايكًِ , ع٢ً ايؾذض٠ ع٢ً ايؾذض٠ , يف ايقـ يف ايقـ  *

: َع اذتل أنٕٛ  *
َع اذتل َع اذتل أنٕٛ  : عٓز ايتٛنٝز 

: يف ايعًِ ْٛص  *
 يف ايعًِ يف ايعًِ ْٛص : عٓز ايتٛنٝز 

: يٓا عضاقٓا  *
يٓا يٓا عضاقٓا  : عٓز ايتٛنٝز 

ََا      ٍٚٙإآلَّ  اخل * ٟ اينذ١ ايهدل٣ عالَا سف بٝٓهِ إآل

: اٌتبْ 
*  َّ : يًتدؿٝـ ٚتعضب ( َا ) ٚسشؾت أيـ , ( َا االعتؿٗا١َٝ + إزي ) تتهٕٛ َٔ : إآل

( ب٘ طي١ً ـ) اعِ اعتؿٗاّ َبين ع٢ً ايغهٕٛ يف ستٌ دض عضف ادتض : َا , سضف دض : إزي 

َّ : َا االعتؿٗا١َٝ + إزي ) تتهٕٛ َٔ : إآلَا  *  .ٖٚشٙ االيـ يًنضٚص٠ ايؾعض١ٜ ( إآل

َّ ايعٓا٤ املطٍٛ ؾتًو ٚال٠ ايغ٤ٛ قز طاٍ ًَهِٗ     * َّ ستا ؾشتا

 َّ  :سشؾت االيـ يًتدؿٝـ ٚتعضب ( َا االعتؿٗا١َٝ + ست٢  )تتهٕٛ َٔ : ستا

اعِ اعتؿٗاّ َبين ع٢ً ايغهٕٛ يف ستٌ دض عضف ادتض : َا , سضف دض : ست٢ 

 َّ  ( .ست٢ ) تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص اذتضف ( : ايجا١ْٝ ) ستا

أٚ اعِ ؾكز ٜهٕٛ مُرل , اْتب٘ قز ٜتهضص سضف ادتض َع زتضٚصٙ ست٢ ٚإ اختًـ اجملضٚص  :والحعٛ 

 .املِٗ إٔ ٜهٕٛ سضف ادتض ٖٛ املهضص ْؿغ٘ 

َِ ِفَْيب }قاٍ تعازي  * ( 8) ٖٛ َٔ اآل١ٜ { ِفِ اْىَجنَِّخ َخبِىِذّ

 .ٜعٛر ع٢ً ادت١ٓ ( اشلا٤ ) ألٕ اينُرل ( ؾٝٗا ) اعِ زتضٚص           أنزتٗا ؽب٘ ادت١ًُ : ادت١ٓ , سضف دض : يف : يف ادت١ٓ 

َِ ِفَْيبِفِ  }قاٍ تعازي  * ٌَ َخبِىِذّ ( 6) ايب١ٓٝ َٔ اآل١ٜ { َّبِس َجَينَّ
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ٜعٛر ع٢ً ْاص ( اشلا٤ ) ألٕ اينُرل ( ؾٝٗا ) اعِ زتضٚص           أنزتٗا ؽب٘ ادت١ًُ : ْاص دِٗٓ , يف سضف دض : يف ْاص دِٗٓ 

. دِٗٓ 

َُّ ٔ) تهساز احلسف املػبْ بالفعن . 2  .ازلٗا ؾكط تؤنز بتهضاصٖا َع :  ( أخٕاتّاإ

 إٕ ايعضام َٓتقْض *
ٕٓ ايعضام َٓتقْضْكٍٛعٓز ايتٛنٝز  ٕٓ ايعضام إ  إ

 يٝتَو زتْز *
 يٝتَو يٝتَو زتْزْكٍٛعٓز ايتٛنٝز 

 .ٚؽش تهضاص اذتضف املؾب٘ بايؿعٌ رٕٚ ازل٘ ٚيهٔ ٖٛ تٛنٝز يؿعٞ باذتضف املؾب٘ بايؿعٌ 

ا مل * َِ حيًِ  ٕٓ ايهضٜ ٕٓ إ ٜزٜٔ َٔ أداصٙ قز مُٝا  إ

أوا بكٗٛ احلسٔف فتهسز عٍد تٕنٗدِا تٕنٗدًا لفعًٗا . 3
نال نال , ال ال , ْعِ ْعِ , أدٌ أدٌ : سضٚف ادتٛاب *

مل مل , ئ ئ : سضٚف ايٓؿٞ  *

 .سضف اعتؿتاح ٚتٓبٝ٘ عٓز رخٛي٘ ع٢ً ادت١ًُ االزل١ٝ : أال  *

ٖٞ َـــٛاثــكا ٚعـٗٛراال ال أبـــُٛح بــشــب بـجـٝـ١ٓ ا *  ْٗا        أخـــشت عً

ٍُ ؾٝ٘ َكاال ال ال أقـــٍٛ ب٘        ســـتــ٢ أعــاْـٝـ٘ يف نٌ َغتٓز  * أقـــٛ

بقبح  ٌٜٚأال ٜا أٜٗا ايًٌٝ ايط * االفباح َٓو بأَجٌ  َٚاأال اصتًٞ

سضف اعتؿتاح ٚتٓبٝ٘: أال 

تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص اذتضف : أال ايجا١ْٝ 

ٚايٝا٤ يًنضٚص٠ ( أَْت ) ٚايؿاعٌ مُرل َغتذل تكزٜضٙ ( ايٝا٤ ) ؾعٌ اَض َبين ع٢ً سشف سضف ايع١ً : اصتًٞ 

ايؾعض١ٜ 

 .دظاى اهلل خرلا : ؾكاٍ , ؾكاٍ ال ختـ ؾكز فضف اهلل عٓو ؽضِٖ  :ٔشازٙ 

 تٛنٝزّا يؿعّٝا ؟( عٔ ) نٝـ تؤنز سضف ادتض  -

 عَٓو عَٓو: ز 

تٕنٗد اجلىمٛ االمسٗٛ : زابعًا 
ؾعٓز ايتٛنٝز تهضص , ( اذتضف املؾب٘ بايؿعٌ ٚازل٘ ٚخدلٙ ) تتهٕٛ ادت١ًُ االزل١ٝ َٔ املبتزأ ٚارتدل ٚ 

ادت١ًُ بأنًُٗا 

ٕٖ , َٓتقض ايعضام َٓتقض ايعضام , عًٞ َع اذتل عًٞ َع اذتل , أخَٛى زتْز أخَٛى زتْز  * ْٔ إ إٕ ايبًَز آَ

 ُٔ  .ايبًَز آَ
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َّ ٍََغ اْىُؼْغِش ُّْغًشا}قاٍ تعازي  * َّ ٍََغ اْىُؼْغِش ُّْغًشا َفِة ( 6,5) ايؾضح {ِب

ٕٖ َع  ايعغض ٜغضا  تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص ادت١ًُ االزل١ٝ : إ

ٚطين يف ارتًٝر ٜغأٍ عين     أٜٔ َين َٗز ايقبا أٜٔ َين  :ٔشازٙ 

 َاسا أؾار ايتهضاص يف ايبٝت ؟ ٚمَب حتكل ؟ -

 .تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص ادت١ًُ االزل١ٝ : أٜٔ َين : ز 

اعِ اعتؿٗاّ َبين ع٢ً ايؿتح يف ستٌ صؾع خدل َكزّ تالٙ اعِ َعضؾ١ : أٜٔ 

 َبتزأ َؤخض َضؾٛع: َٗز ايقبا 

ألٕ َا قبًٗا ٜزٍ ( َٗز ايقبا  )ٚسشؾت ( ر ايقبا ٙأٜٔ َين ّ) تٛنٝز يؿعٞ تكزٜضٖا : أٜٔ َين ايجا١ْٝ 

 .عًٝٗا 

تكساز اجلىمٛ الفعمٗٛ التٕكٗد المفع٘ ب: خاوطًا 
مُرلّا  ٚقز ٜهٕٛ ايؿاعٌ ازلّا ظاٖضّا أٚ, تؤنز ادت١ًُ ايؿع١ًٝ تٛنٝزا يؿعٝا بتهضاص ايؿعٌ َع ؾاعً٘ 

 .َتقال أٚ َغتذلا 

ٌَ ستُْز * ِٕ  ٚفٌ ستُز ٚف ايؿاعٌ اعِ ظاٖض  إزي االَتشا

ايؿاعٌ مُرل َغتذل ٚدٛبا تكزٜضٙ  * ( أْت ) أرصؼ ايزصؼ أرصؼ ايزصؼ   

أرصعٛا ايزصؼ أرصعٛا ايزصؼ , أرصعا ايزصؼ أرصعا ايزصؼ  *

ٚراصى بــايـ٣ًٛ سات االصأى *  صعـــأى اهلل ٜــا ع٢ًُ صعأى

دٛرٟ بأصبع١ ع٢ً ادتضاح  * ٜا عري دٛرٟ يف نٌ فباح

أال ســبــشا ســبــشا ســـبـشا           سبٝب حتًُت َــٓـ٘ االس٣  *

تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص ادت١ًُ ايؿع١ًٝ : سبشا ايجايج١ ,  تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص ادت١ًُ ايؿع١ًٝ : ايجا١ْٝ سبشا 

اعِ اؽاص٠ ( سا ) ؾعٌ َاض داَز َبين ع٢ً ايؿتح ٚ ( سٓب ) سبشا تتهٕٛ َٔ ايؿعٌ  : 1والحعٛ

 .َبين ع٢ً ايغهٕٛ يف ستٌ صؾع ؾاعٌ 

بًؿعٗا َٚعٓاٖا ٚتٛعط بري ادت١ًُ االٚزي ٚايجا١ْٝ اسا تهضصت ادت١ًُ ايؿع١ًٝ أٚ االزل١ٝ  : 2والحعٛ

ٚتعز ادت١ًُ ايجا١ْٝ تٛنٝزّا يؿعّٝا يًذ١ًُ , ؾإ سضف ايعطـ ٖشا ٜعز سضف عطـ ٌَُٗ , سضف عطـ 

 .االٚزي 

ًَْىَ}قاٍ تعازي  * ًَْىَ َىَل َفَإ ًَْىََؤ ًَْىَ َىَل َفَإ ٌَّ َؤ ( 35,34)  ايكٝا١َ{ُص
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ٌَُُ}قاٍ تعازي  * ٌََُُمالَّ َعٌَْف َرْؼَي ٌَّ َمالَّ َعٌَْف َرْؼَي ( 4,3) ايتهاثض {ُص

: االعساب 
سضف صرع ٚطدض : نال 

ٚايٛاٚ مُرل َتقٌ , ؾعٌ َناصع َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ ثبٛت ايٕٓٛ ألْ٘ َٔ االؾعاٍ ارتُغ١ : تعًُٕٛ 

َبين يف ستٌ صؾع ؾاعٌ 

ٌَُٗ سضف عطـ : ثِ 

تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص ادت١ًُ ايؿع١ًٝ ( : ايجا١ْٝ ) نال عٛف تعًُٕٛ 

ََّؤْدَغُنٌْا  }قاٍ تعازي * ٌَّ ارََّقٌْا  ٍَُنٌْا ُص َّآ (  93) املا٥ز٠ َٔ اآل١ٜ  { ارََّقٌْا 

أال ؾاعًُٞ ثِ اعًُٞ مثت اعًُٞ  * أال ٜا ع٢ًُ اعًُٞ مثت اعًُٞ    

( ايتا٤ ) ثِ طٜزت عًٝ٘ ( ثِ ) سضف عطـ ٜؿٝز ايذلتٝب ٚايذلاخٞ أفً٘ ( : مثت )  * 

ٍِ أٚ عٔ ضيري زلغِ  ٜا راص ع٢ًُ اعًُٞ ثِ اعًُٞ     * بغُغ

 :االعساب 
سضف تٓبٝ٘ : ٜا 

مُرل َتقٌ َبين ع٢ً : ٚايٝا٤ , ؾعٌ أَض َبين ع٢ً سشف ايٕٓٛ ألْ٘ َٔ االؾعاٍ ارتُغ١ : اعًُٞ 

ايغهٕٛ  يف ستٌ صؾع ؾاعٌ  

سضف عطـ : ثِ 

 .تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص ادت١ًُ ايؿع١ًٝ ( : ايجا١ْٝ ) اعًُٞ 

بايؿعٌ ايجاْٞ مُرل ٜعٛر ٚاتقٌ , ( َؿعٍٛ ب٘ + ؾاعٌ + ؾعٌ ) اسا تهضصت ادت١ًُ ايؿع١ًٝ  :والحعٛ 

 .ؾتعز ايجا١ْٝ تٛنٝزّا يؿعٝا يًذ١ًُ االٚزي , ع٢ً صنٔ َٔ اصنإ ادت١ًُ االٚزي 

َِٕثِْو َّب}قاٍ تعازي  * ٌْ ِىِ َعبِجِذِّ ِبْر َقبَه ٌُُّعُف  َََش َسؤَُّْزُي ًَاْىَق ََْظ  ًَاىشَّ ٌَْمًجب  ( 4) ٜٛعـ {َؤثِذ بِِِّّ َسؤَُّْذ َؤَدَذ َػَشَش َم

ألٕ اينُرل املتقٌ ( صأٜتِٗ ) أنزتٗا طي١ً ( صأٜت اسز عؾض نٛنبّا ٚايؾُػ ٚايكُض ) ادت١ًُ ايؿع١ًٝ 

( أسز عؾض نٛنبا ٚايؾُػ ٚايكُض ) ٜعٛر ع٢ً ( اشلا٤ ) بايؿعٌ 

اعتعاض ( صأٜت أسز عؾض نٛنبا ٚايؾُػ ٚايكُض صأٜت اسز عؾض نٛنبا ٚايؾُػ ٚايكُض ) ؾبزاّل َٔ 

 .اسز عؾض نٛنبا ٚايؾُػ ٚايكُض : ٟ أ( ِٖ ) عٓٗا بـ 

ًًَّْذا}قاٍ تعازي  * ٌْ ُس َِ َؤٍِْيْيُي ََيِِّو اْىَنبِفِشّ ( 17) ايطاصم {َف

( أًَِٗٗ ) انزتٗا طي١ً ( ٍ ايهاؾضٜٔ َ٘ف) طي١ً 
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, ايغانٓري  اليتكا٤ؾعٌ أَض َبين ع٢ً ايغهٕٛ ٚسضى بايهغض َٓعّا : ٌَٗ , ايؿا٤ اعت٦ٓاؾ١ٝ : ؾٌُٗ 

( أْت ) مُرل َغتذل تكزٜضٙ  ٚايؿاعٌ

َؿعٍٛ ب٘ َٓقٛب : ايهاؾضٜٔ 

 .ٜعٛر ع٢ً ايهاؾضٜٔ ( اشلا٤ ) تٛنٝز يؿعٞ يًذ١ًُ ايؿع١ًٝ ألٕ اينُرل املتقٌ ( : أًَِٗٗ ) ٚطي١ً 

 :والحعٛ 
ألٕ ايتٛنٝز ايًؿعٞ ٜٓبػٞ إٔ تتٛاؾض ؾٝ٘ ؽضٚط ايتٛنٝز طيٝعٗا, ال ٜعز نٌ تهضاص تٛنٝزا يؿعٝا  .أ

 ٖٞٚ: 

 .يؿعا َٚع٢ٓ ( املؤنز ) جيب إ ٜطابل االعِ ايشٟ قبً٘ . 1

ٜقح سشؾ٘ َٔ ادت١ًُ . 2

 .يف اذتضن١ االعضاب١ٝ ( املؤنز ) إ ٜهٕٛ تابع ملا قبً٘ . 3

 .ؾاسا مل ٜغتٛٔف ؽضٚط ايتٛنٝز ٜهٕٛ ي٘ َٛقعّا اعضابٝا يف ادت١ًُ  

اقز ٜهٕٛ دٛاب ايؾضط ْؿػ طي١ً ايؾضط ؾال ٜعز تٛنٝز .ب

ٌْ}قاٍ تعازي  * َُّٕفِغُن  ٌْ ٌْ َؤْدَغنُز ُْ َؤْدَغنُز ( 7) االعضا٤ َٔ اآل١ٜ { ِب

اعِ ؽضط داطّ : إٕ 

ؾعٌ ايؾضط ( االٚزي ) أسغٓتِ 

 .ؾال تعز تٛنٝزا يؿعٝا ألٕ شلا َٛقع اعضابٞ آخض , طي١ً دٛاب ايؾضط (:  ايجا١ْٝ ) أسغٓتِ 

ٌْ َججَّبِسًَِِّبَرا َثَطْشُزٌ }قاٍ تعازي  * ( 130) ايؾعضا٤ {َثَطْشُز

 ٚاْٞ اسا افبشت افبشت غارٜا أصاْٞ اسا َا بٗت بٗت ع٢ً ٣ٖٛ       *

 ٣ احملب فعٝبـــٍــإ ايؿضام ع اسا بهٝت بهٝت َٔ أمل ادت٣ٛ   *

ٚتعضب طي١ً دٛاب , املع٢ٓ ال ٜعز َا حتت٘ خط تٛنٝزا يؿعٝا ألٕ شلا َٛقع اعضابٞ ٚسشؾٗا خيٌ ب *

 .ايؾضط يف نًتا اذتايتري 

ؾاسا, ( اسا ايؾضط١ٝ ) ٚ ( إ ايؾضط١ٝ ) جيب إ ٜٓتب٘ ايطايب ع٢ً ارٚات ايؾضط ادتاط١َ ٚباألخك  .جـ

 .تؾاب٘ ؾعٌ ايؾضط ٚدٛاب ايؾضط ؾال تعضب ادت١ًُ ايجا١ْٝ تٛنٝزّا يؿعّٝا 

: اٌتبْ عمٜ ِرٓ اآلٖٛ الهسميٛ 
َْٕسُع َدمًّب َدمًّب}قاٍ تعازي  * َََيُل َطفًّب َطفًّب  َمالَّ ِبَرا ُدمَِّذ ا ًَاْى ( 22,21) ايؿذض {ًََجبء َسثَُّل 
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َٚع٢ٓ سيو إ االصض تزى رنا بعز , ايجا١ْٝ غرل األٚزي ( رنا ) ألٕ , ال تعز تٛنٝزّا يؿعٝا ( : ايجا١ْٝ ) رنّا 

 .رنّا بعز رى : ٚتكزٜض ايٓك ايهضِٜ , َٓبجا  رى ست٢ تقرل ٖبا٤ا

َٓقٛب ٜضار بٗا ( سااّل )  بألْٗا تعض, ال تعز تٛنٝزا يؿعٝا بايضغِ َٔ تهضاصٖا ( : ايجا١ْٝ ) فؿّا 

. ايذلتٝب ٚايتقٓٝـ 

( قضأت ايهتاب فؿش١ فؿش١ : ) نشيو قٛيٓا  *

 .ساٍ ( : ايجا١ْٝ ) فؿش١ 

 .ٜهٕٛ ظاٖض ايهالّ تٛنٝز ٚيهٔ َعٓاٙ شتتًـ  قز) ع٢ً اختالف املع٢ٓ  :اٌتبْ 

ٌْ ٚايضبٝع صبٝع  * ٌُ ؾن عباُؼ عباْؼ اسا استزّ ايٛغ٢           ٚايؿن

" ( عِ ايضعٍٛ ) سيع٢ٓ  َبتزأ َضؾٛع باين١ُ: عباُؼ 

( اعز يف ايؾذاع١ ) سيع٢ٓ  خدل َضؾٛع باين١ُ      : عباْؼ 

ٌْ , َبتزأ َضؾٛع       : ايؿنٌ  خدل َضؾٛع : ؾن

ٖٞ ايعاملٕٛ نُا    داصٚا عًٝو ٚمل تضسٌ ٚمل  ٜا داَص *  تجضداص عً

سضف ْزا٤ : ٜا 

َٓار٣ َٓقٛب : داص 

سيع٢ٓ ( : ايجا١ْٝ ) داَص  ( ظًِ ٚأعتز٣ ) ؾعٌ َاض َبين ع٢ً ايؿتح

ؾُُٗت ٚال عذب إٔ أُٖٝا *  ؾُُٗت نتابو ٜا عٝزٟ

ؾُٗت َع٢ٓ ايهتاب َٔ ايؿعٌ ) ؾعٌ َاض َبين ع٢ً ايغهٕٛ التقاي٘ بتا٤ ايؿاعٌ         سيع٢ٓ : ؾُٗت 

( ؾِٗ 

َّ أٟ  سيع٢ٓ : ؾُٗت   .تاٙ غٞ أؾهاصٙ : ٖا

ٚايًٝح يف ٚثبات٘ ٚثبات٘  * نايػٝح يف اصٚا٥٘ ٚصٚا٥٘    

َِ عًٝٗا ٚاقتٓقٗا: ٚثَب ع٢ً ايؿضٜغ١ أٟ , ( ٖذُات٘ ) سيع٢ٓ ( : االٚزي ) ٚثبات٘   ٖذ

 ( .ايجبات ) سيع٢ٓ ( : ايجا١ْٝ ) ٚثبات٘ 

اصمَِٗا رَت يف اصمِٗٚ راصَِٖا رَت يف رصاِٖف *

 .ٖٚٞ طي١ً ؾع١ًٝ َٔ ايؿعٌ ٚايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ب٘ ( اصعاِٖ ) سيع٢ٓ ( : االٚزي ) راصِٖ 

 .ؾال تعز تٛنٝزّا يؿعّٝا , ٖٚٞ ؽب٘ طي١ً ( َٓظشلِ ) سيع٢ٓ ( : ايجا١ْٝ ) راصِٖ 

 ٜكٝينباهلٔل  ٜكٝين *

سيع٢ٓ سكٝكيت ٚعًُٞ باهلل ( : االٚزي ) ٜكٝين 

 .سيع٢ٓ حيُٝين ( : ايجا١ْٝ  )ٜكٝين 
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 ( حتفغ ) تٕنٗد اضي الفعن بإٌٔاعْ  : ضادضًا 
ٍٓ , عمٗك , إلٗك , صّٗن , صْ , ِّٗات , شتاُ , حراِز )  ّ٘ , ُِميَّ , زٖٔدك , ِاك , أٍف , آ  ( ٔٙ , آوني , ح

 . ؾإسا تهضصت ٖشٙ االيؿاظ ؾٗٞ تٛنٝز يؿعٞ 

  ( 82) ايكقك َٔ اآل١ٜ {ُّْفِيُخ اْىَنبِفُشًًََُّْنإََُّّو اَل  }قاٍ تعازي  *

 تٕنٗد الطىائس تٕنٗدًا لفعًٗا : ضابعًا 
ٔٓ , ِٖ , ُٖا , ٖٞ , ٖٛ , أْذي , أْتِ , أْتُا , أْٔت , أَْت , ضتٔ , أْا ) : ضىائس السفع املٍفصمٛ . 1 ٖ ) 

تٛنٝز ) ٜٚغ٢ُ ايجاْٞ ( نز َؤ) ٜغ٢ُ االٍٚ , تؤنز مُا٥ض ايضؾع املٓؿق١ً بتهضاصٖا َضتري َتتايٝتري 

 ( يؿعٝا يًنُرل املٓؿقٌ 

 أْا أْا زتْز: ْكٍٛ عٓز ايتٛنٝز أْا زتز                           *

 أْت أْت زتتٗز : ْكٍٛ عٓز ايتٛنٝز أَْت زتتٗز                     *

 ٜهضص اينُرل ْؿغ٘ َضتري َتتايٝتري     

* ٍُ  نٔ نٝـ ؽ٦ت ؾأْت أْت املضتن٢                           ؾٗٛاٟ ؾٝو ٖٛاٟ يٝػ حيٛ

, إٜاُٖا , إٜاٖا , إٜاٙ , إٜانٔ , إٜانِ , إٜانُا , إٜأى , إٜاَى , إٜاْا , إٜاٟ ) : ضىائس الٍصب املٍفصمٛ . 2

 ( إٜأٖ , إٜاِٖ 
تٛنٝزّا ) ٜٚغ٢ُ ايجاْٞ ( َؤنز ) ٜغ٢ُ األٍٚ , تؤنز مُا٥ض ايٓقب املٓؿق١ً بتهضاصٖا َضتري َتتايٝتري 

 ( يؿعّٝا 

 إٜاَى إٜاَى اْارٟ  *

 إٜاٙ إٜاٙ ٜكقز  *

 إٜانِ إٜانِ صيزح *

 أيكاٙ يف ايبشض َهتٛؾا ٚقاٍ ي٘                       إٜاَى إٜاَى إ تبتٌ باملا٤  *

 الطىائس املتصمٛ . 3
 تؤنز اينُا٥ض املتق١ً عٛا٤ ناْت َتق١ً باالعِ اٚ ايؿعٌ أٚ اذتضف بنُا٥ض ايضؾع املٓؿق١ً 

 ( ٙ , ٌا , ـْ , ك ) الطىائس املتصمٛ باألمساء . أ
 نتابٓا ضتٔ , نتاب٘ ٖٛ , نتابٞ أْا , نتابَو أْت  *
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 الطىائس املتصمٛ باألفعاه. ب
ٖٔ , رصعا ُٖا , رصعٛا ِٖ , رصعُت أْا , رصعَت أَْت  * ٖ َٔ رٓصعٓا , رٓصعين أْا , رٓصعو أْت , رٓصع٘ ٖٛ , رصع

 رصعتِ اْتِ , ضتٔ 

 ( حسٔف اجلس ٔاالحسف املػبْ بالفعن ) الطىائس املتصمٛ باحلسٔف . جـ
 عٔ, ايالّ , ايبا٤ , يف , ع٢ً , إزي , َٔ  :حسٔف اجلس  -

 .َين أْا , عين أْا , يٞ أْا , ي٘ ٖٛ , َٓ٘ ٖٛ , َين أْا , عًَٝو أَْت , ؾَٝو اَْت  *

ٕٖ  :االحسف املػبّٛ بالفعن  - ٕٖ أ ٕٖ , إ ٌٖ, يَٝت , يهٔ , نأ  يع

*  ٖٛ ْٖ٘ ْٖو أْت , إ ْٓٞ أْا , إ ْٓا ضتٔ , إ ْٓ٘ ٖٛ , إ ْٖو أْت , نأ ْٖٞ أْا , نأ ْٓٓا ضتٔ , نأ بك١ٝ  ٖٚهشا َع... , نأ

 .االسضف املؾب١ٗ بايؿعٌ 

 الطىائس املطترتٚ . د
 تؤنز بنُا٥ض ايضؾع املٓؿق١ً اٜنّا

 : والحعات 
ؾإسا دا٤ اينُرل             , ( أَْت ) نٌ ؾعٌ أَض زتضر َٔ اينُرل ٜهٕٛ ؾاعً٘ مُرل َغتذل ٚدٛبا تكزٜضٙ  .1

 . بعز ؾعٌ األَض ٜعضب تٛنٝزا يؿعٝا يًنُرل املغتذل ( اَْت ) 

 ؽاصى أْت يف االَتشإ , ارصؼ أْت رصعو , أقِ أَْت فالتو  *

 ( تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املغتذل : تعضب أْت ) 

( ضتٔ ) ؾإسا دا٤ اينُرل , ( ضتٔ ) نٌ ؾعٌ َناصع َبز٤ٚ بايٕٓٛ ؾٝهٕٛ ؾاعً٘ مُرل َغتذل تكزٜضٙ  .2

ٜهٕٛ ( اشلُظ٠ ) َناصع َبز٤ٚ بـ  ٚنٌ ؾعٌ, بعز ايؿعٌ املناصع املبز٤ٚ بايٕٓٛ ؾٝعضب تٛنٝزّا يؿعّٝا 

( اشلُظ٠ ) بعز ايؿعٌ املناصع املبز٤ٚ بـ ( أْا ) ؾاسا دا٤ اينُرل ( أْا ) ؾاعً٘ مُرل َغتذل ٚدٛبا تكزٜضٙ 

 .ؾٝعضب تٛنٝزّا يؿعّٝا 

 ْعٌُ ضتٔ َعّا , ْغاؾض ضتٔ غزّا , ْؾاصُى ضتٔ يف االَتشإ  *

ٚدا٤ ٖشا اينُرل بعز ايؿعٌ ؾٝعضب تٛنٝزّا ( ٖٞ ) اٚ (  ٖٛ) اسا نإ ايؿعٌ ؾاعً٘ َغتذل تكزٜضٙ  .3

 .يؿعّٝا 

 تزصُؼ ٖٞ ايزصَؼ , ٜزصُؼ ٖٛ ايزصَؼ  *

 .مُا٥ض ايضؾع املٓؿق١ً اسا دا٤ت بعز االؾعاٍ ؾتعضب تٛنٝزّا يؿعٝا يًنُرل املغتذل  .4
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:  ( 1)  أوجمٛ
ًُْجَل  ًَُقْيَنب َّب}قاٍ تعازي  * ًََص ِْ َؤَّذ  ( 35) ايبكض٠ َٔ اآل١ٜ  { اْىَجنََّخآَدًُ اْعُن

( 69) ٜٛعـ َٔ اآل١ٜ  {َقبَه بِِِّّ ؤََّْب َؤُخٌَك}قاٍ تعازي  *

ًََؤُخٌَك ِثأَّبِرِ}قاٍ تعازي   * ( 42) ط٘ َٔ اآل١ٜ  { اْرَىْت َؤَّذ 

ُِ }قاٍ تعازي  * ٌِْػًذا الَّ ُّْخِيُفُو َّْذ ًََثَْْنَل ٍَ ( 58) اآل١ٜ  ط٘ َٔ { َفبْجَؼْو َثَْْنَنب 

ٌْ}قاٍ تعازي  * ٌََُىب َؤُّز َُّْْز ََبء َع َِ ِبالَّ َؤْع ُْ ِى ( 23) ايٓذِ َٔ اآل١ٜ  { ِب

ٌُ اىظَّبِىَِني}قاٍ تعازي  * ًََىِنِ َمبٌُّا ُى  ٌْ ََْنبُى ٍَب َظَي ( 76) ايظخضف  {ًَ

ٌْ }قاٍ تعازي  * ( 117) املا٥ز٠ َٔ اآل١ٜ  { ُمنَذ َؤَّذ اىشَِّقَْت َػَيِْْي

َْٕسِع}قاٍ تعازي  * ًَُجُنٌُدُه ِفِ ا  ٌَ ( 39) ايكقك َٔ اآل١ٜ  { ًَاْعَزْنَجَش ُى

َُ َرنِضّاًل}قاٍ تعازي  * ُِ َّضَّْىَنب َػَيَْْل اْىُقْشآ ( 23) االْغإ  {بَِّّب َّْذ

َّ}قاٍ تعازي  * َْٕجًشا ِبُ ُم َُّ َىَنب  َُ َقبْىٌْا ِب ٌْ ُِ اْىَغبِىِجنيًََجبء اىغََّذَشُح ِفْشَػ ( 113) االعضاف {ا َّْذ

: احلن حطب تستٗب الٍصٕص 
تٛنٝز يؿعٞ ( أْت ) , ( ايٝا٤ ) تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املتقٌ ( أْا ) , تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املغتذل ( أْت ) 

تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املتقٌ      ( أْتِ ) , ( ضتٔ ) تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املغتذل ( ضتٔ ) , يًنُرل املغتذل 

تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املتقٌ                ( أْت ) , ( ٠ ٚاٚ ادتُاع) تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املتقٌ ( ِٖ ) , ( ايتا٤ ) 

, ( ْا ) تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املتقٌ ( ضتٔ ) , ( ٖٛ ) تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املغتذل ( ٖٛ ) , ( ايتا٤ ) 

( . ْا ) تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املتقٌ ( ضتٔ ) 

( :  2) أوجمٛ 
ِٔ ؾٝٗا ٕؾـــُــا ســٝـاتٞ أْا إ اصدع نُا أْت فشٛا نٓت أّ ممطضّا    *  يــِ ته
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 ٚرع نـــٌ فٕٛت غٝــض فٛتٞ ؾإْين                         أْا ايقارح ايـُشهٞ ٚاآلخض ايقز٣ *

 اسا َــا بزت َـــٔ فاسٕب يــو طيــ١                          ؾــهـــٔ أْت َــشـتـااّل يــظيت٘ عشصا  *

 ؾضب ايغكاّ ٚبــعـز األٖــٌ ٚايٛطــٔ                         ٖـــُــا ُٖا أٚصثاْٞ ايغكِ يف بزْٞ  *

 إٜـــاى إٜــــــاى ٚايـــُـــــظاح ؾـــاْــ٘                         جيضٟ عًٝو ايطؿٌ ٚايضدٌ ايٓشال  *

 : احلن حطب تستٗب الٍصٕص 
( أْت ) , ( ايٝا٤ ) تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املتقٌ ( أْا ) , ( ايٝا٤ ) تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املتقٌ ( اْا ) 

( إٜاى ) , ( ُٖا االٚزي ) تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املٓؿقٌ ( ُٖا ) , ( أْت ) تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املغتذل 

 ( . إٜاى االٚزي ) تٛنٝز يؿعٞ يًنُرل املٓؿقٌ 

 اضمٕب التٕنٗد المفع٘اضئمٛ ٔشازٖٛ حٕه 
 ٜا ؽكٞ اذتغ ٚاقتقز قٌإيٝو           يطؿا ؾعٓزٟ َا أعٗض ب٘       بجري. 1

 .تٛنٝزّا يؿعّٝا ( أعٗض ) أنز اينُرل املغتذل يف  -

 أعٗض أْا : ز 

 اسا املض٤ مل ٜهؿـ عٔ ايٓاؼ ؽضٙ                   ؾًٝػ ي٘ َا عاـ َٓ٘ َقاحل . 2

 .تٛنٝزّا يؿعّٝا ( عاـ ) املغتذل يف ايؿعٌ أنز اينُرل  -

 عاـ ٖٛ : ز 

 خٌ اشلٜٛين يًنعٝـ ٚال تهٔ            ْؤَٚا ؾإ اذتظّ يٝػ بٓا٥ِ ٚ. 3

 .تٛنٝزّا يؿعّٝا ( ٜهٔ ) أنز اعِ  -

 ال تهٔ أْت : ز 

ٚاهلل َا : ٙ افشاب٘ ؾًُا اطًك٘ قاٍ ٍ, أبعز املٛت َٓظي١ أفاْعو عًٝٗا , َئب٦َِػ َا أٓربو أًٖو ٜا صدٌ . 4

 . ٖٝٗات : ؾكاٍ , اذتل بٓا , اطًكو إال اهلل 

 ( افاْعو ) انز اينُرل املغتذل يف . أ

 .انز اينُا٥ض أُٜٓا ٚدزت . ب

 افاْعو أْت . أ: ز 

اطًكو , افشاب٘ ٖٛ , ي٘ ٖٛ , قاٍ ٖٛ , اطًك٘ ٖٛ , عًٝٗا ٖٞ , افاْعو اْت , اًٖو أْت , أربو أْت . ب

 . ؾكاٍ ٖٛ, أْت 

 تغا٤يين َٔ ايؾضم أْت         ؾكًت أدٌ َٔ بكاٜا ايعضب . 5

 .أنز اينُا٥ض املتق١ً  -

 ؾكًت اْا , تغا٤يين أْا : ز 
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 .بري ْٛع ايًؿغ املهضص , َا حتت٘ خط تٛنٝز يؿعٞ . 6

 ٟ بتهضاص االعِ تٛنٝز يؿغ: ز                                                 َٔ ٜزْٛ ٜٚضدٛ           أخٛىأخٛى 

 تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص اذتضف: ز                                                                               باملجابض٠باملجابض٠ 

 تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص ادت١ًُ ايؿع١ًٝ : ز نغضٔت خاطضٟ                                                              اسٖيباسٖيب 

 تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص ادت١ًُ االزل١ٝ: ز       أٜٔ ايكضٕٚأٜٔ ابٓاؤْا ٚآباؤِٖ قبٌ                       ٚأٜٔ ايكضٕٚ 

َِ ِفَْيب}قاٍ تعازي . 7 َِ ُعِؼُذًْا َفِفِ اْىَجنَِّخ َخبِىِذّ ٌْ ِبَرا},  { ًََؤَّب اىَِّزّ ٌْ ؤََُّّن ًَِػَظبًٍب ؤََُّّنٌ  ؤََِّؼُذُم ٌْ ُرَشاًثب  ًَُمنُز  ٌْ ٍِزُّ

ًَآَثبئَُّب},  {ُّْخَشُجٌُ  ُِ ًُِػذَّْب َىَزا َّْذ ًَال آَثبئَُّب } , { َىَقْذ   ُِ ٍِْء َّّْذ ًِِّو ٍِِ َش ٌْ َشبء اىّيُو ٍَب َػَجذَّْب ٍِِ ُد  { َى

ِٔ َا عٓزْا ؾاهلل ٜضطقٓا      ؾُٔ عٛاْا ٚيغٓا ضتٔ ْضتظُم                  إ ٜؿ

 ٜـــا عري دــٛرٟ نـــٌ فباح                     دــٛرٟ بأصبع١ عــًـ٢ ادتضاح

 .اعتدضدٗا ٚبري ْٛعٗا , يف ايٓقٛل اعالٙ تٛنٝزات يؿع١ٝ  -

 أٜٔ ايؿضاص أٜٔ ايؿضاص ؟/ أٜٔ أٜٔ ايؿضاص ؟ : َا ايؿضم بري  .8

خدل َكزّ : أٜٔ ) تٛنٝز يؿعٞ بتهضاص ادت١ًُ االزل١ٝ : ايجا١ْٝ , بتهضاص االعِ تٛنٝز يؿعٞ : االٚزي : ز 

 .َبتزأ َؤخض ( ايؿضاص ) ٚتعضب 

 التٕنٗد املعٍٕٙ
يشيو ٜغ٢ُ                 ( َع٢ٓ ايًؿغ ) ايًؿغ ٚاصيا  بإعار٠ٚال ٜأتٞ , َٔ سٝح االعضاب ( املؤنز ) ٖٛ تابع ملا قبً٘ 

 ( تٛنٝزا َعٜٓٛا ) 

 :مت بأيؿاظ تؤرٟ َع٢ٓ ايتٛنٝز ٖٚٞ  ٟٚ

 عاوٛ  -مجٗع  -كن : ثالجًا                                           ِكمتا  -ِكال : ثاًٌٗا                                              عني  -ٌفظ : أٔاًل 
 بعد اضافتّا اىل ضىري عائد عمٜ املؤكد (  10 – 3) الفاظ العدد وَ : زابعًا  

 ( .أمجعني  -أمجعُٕ ) االلفاظ : خاوطًا                                                            

 عني –ٌفظ : أٔاًل 

 .اطاي١ ايؾو ٚاالستُاٍ َٔ سكٝك١ ايؾ٤ٞ ٚسات٘ : ايػضض َٔ ايتٛنٝز  *

 ٜؤنز بُٗا املؿضر ٚاملج٢ٓ ٚادتُع  *

 :ٚال تهٕٛ ٖشٙ االيؿاظ تٛنٝزا َعٜٓٛا إال اسا تٛاؾضت شلا ايؾضٚط ايتاي١ٝ 
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 ( .َؤنز ) إ تهٕٛ َغبٛق١ باعِ َعضؾ١  .1

 ( .املؤنز ) إ تناف ازي مُرل ٜعٛر ع٢ً  .2

 .تابع ملا قبًٗا يف اذتضن١ االعضاب١ٝ  .3

 .١ًَ سشؾٗا ال ٜؤثض ع٢ً َع٢ٓ اجل .4

 سنضِت ايطًب١ُ ْؿُغٗا          مض ايطايُب ْؿُغ٘             ـــح *

 ابًُت ايطايب١ ْؿُغٗاــم     ابًُت ايطايَب ْؿُغ٘                  ـــم *

 َضصُت بايطايب١ٔ ْؿٔغٗا                َضصُت بايطائب ْؿٔغ٘        *

 : االعساب 
ٌَ ايطايُب ْؿُغ٘  *  ٚف

ٚاشلا٤ مُرل َتقٌ َبين يف ستٌ دض , تٛنٝز َعٟٓٛ َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ اين١ُ ٖٚٛ َناف : ْؿُغ٘ 

 .باإلماؾ١ 

 ( َأِؾَعٌ ) تج٢ٓ ٚجتُع ٖشٙ ايًؿع١ ع٢ً فٝػ١  :والحعٛ 

 ص ايطالب اْؿغِٗـــضـــح           عُٗا       ــَص ايطايبإ اْـــضــح *

 سنضت ايطايبات اْؿغٗٔ           سنضت ايطايبتإ اْؿغُٗا         *

ٜٚعضب تٛنٝز َعٟٓٛ ( عري ) , ( ْؿػ ) ٜزخٌ سضف ادتض ايظا٥ز ايشٟ ٜؿٝز ايتٛنٝز ع٢ً  :والحعٛ 

 .زتضٚص يؿعّا ( سغب املؤنز ) َضؾٛع اٚ َٓقٛب ستال 

ٌَ ايطايُب بٓؿٔغ٘  *  ٚف

تٛنٝز َعٟٓٛ َضؾٛع ستال زتضٚص : ْؿٔغ٘ , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز : ايبا٤ ( : بٓؿٔغ٘ ) ٚتعضب ن١ًُ 

 يؿعّا 

 صأُٜت ايطايَب بٓؿٔغ٘ *

 تٛنٝز َعٟٓٛ َٓقٛب ستال زتضٚص يؿعا: ْؿٔغ٘ , ايبا٤ سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز ( : بٓؿٔغ٘ ) ٚتعضب 

نٝز املعٟٓٛ ؾال تعضب تٛنٝزا َعٜٓٛا ٚاصيا تعضب سغب املٛقع اسا مل تغتٛٔف ٖشٙ ايًؿع١ ؽضٚط ايتٛ *

  .االعضابٞ شلا يف ادت١ًُ 

 ؾاعٌ( : ْؿغ٘ ) تعضب ن١ًُ                          30املا٥ز٠  { َفَطََّػْذ َىُو َّْفُغُو َقْزَو َؤِخِْو}قاٍ تعازي  *
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ًَاًجب }قاٍ تعازي * ٌْ َؤْص ِْ َؤُّفِغُن  داص ٚزتضٚص( : َٔ اْؿغهِ ) تعضب  21ايضّٚ {َخَيَق َىُنٌ ِّ

ٌََِْد}قاٍ تعازي  * َناف ايٝ٘ ( : ْؿػ ) تعضب  185آٍ عُضإ {ُموُّ َّْفٍظ َرآِئَقُخ اْى

ؾاسا دا٤ت , يف ايكضإٓ ايهضِٜ تٛنٝزّا َعّٜٓٛا ( عري ) أٚ ( ْؿػ ) مل تضر ن١ًُ  :والحعٛ وّىٛ جدًا 

ٖشٙ ايًؿع١ يف ايكضإٓ ايهضِٜ ؾتعضب سغب املٛقع االعضابٞ شلا يف ادت١ًُ ألْٗا تأتٞ سيع٢ٓ

( ْؿػ االْغإ ) 

 (عني ) ٔ ( ٌفظ ) تٕنٗد الطىائس تٕنٗدًا وعًٍٕٖا بمفعٛ 
ضىائس السفع املٍفصمٛ  .1

( عري ) ٚ ( ْؿػ ) تؤنز مُا٥ض ايضؾع املٓؿق١ً َباؽض٠ بًؿع١ 

ضتٔ اْؿُغٓا زتزٕٚ , اْتِ اْؿُغهِ زتزٕٚ , ٖٛ ْؿُغ٘ زتز  *

ضىائس الٍصب املٍفصمٛ  .2
مل تضر يف ايًػ١ ايعضب١ٝ تٛنٝزّا َعٜٓٛا ينُا٥ض ايٓقب املٓؿق١ً 

ضىائس السفع املتصمٛ  .3
تؤنز مُا٥ض ايضؾع املتق١ً تٛنٝزا َعٜٓٛا ٚسيو بتٛنٝزٖا تٛنٝزا يؿعٝا ثِ تؤنز َعٜٓٛا بًؿع١

( عري ) ٚ ( ْؿػ ) 

اسذلَُت ايهبرل  *

اسذلَٛا اْتِ, اسذلَا اْتُا اْؿغهُا ايهبرل , اسذلََت أْت ْؿغو ايهبرل , اسذلَُت أْا ْؿغٞ ايهبرل 

 .اسذلَٔ اْذي اْؿغهٔ ايهبرل , اْؿغهِ ايهبرل 

ايعُاٍ سٖبٛا ِٖ اْؿغِٗ ازي املقٓع  *

اسٖبٛا اْتِ اْؿغهِ  *

 د٦ت أْا ْؿغٞ *

 سٖبٓا ضتٔ اْؿغٓا *

دا٤ت ٖٞ ْؿغٗا  *

ايطايبإ سؿعا ُٖا ايكقٝز٠  *

 ضىائس الٍصب املٍفصمٛ ٔالطىائس اليت تعسب يف حمن جس .4
 ( .عري ) , ( ْؿػ ) تؤنز َباؽض٠ تٛنٝزا َعٜٓٛا بًؿع١  
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عًُت٘ ْؿَغ٘  *

عًُتو ْؿغو  *

عًُتين ْؿغٞ  *

تعضب مُرل َتقٌ َبين يف ستٌ ْقب َؿعٍٛ ب٘ يشا تؤنز َباؽض٠ بًؿع١( ٟ , ـ٘ , ى )  :اٌتبْ 

( عري ) , ( ْؿػ ) 

َضصت بو ْؿغو  *

عًُت عًٝ٘ ْؿغ٘  *

( عري ) , ( ْؿػ ) ب ٖشٙ اينُا٥ض يف ستٌ دض عضف ادتض يشا تؤنز َباؽض٠ بًؿع١ تعض 

الضىائس املطترتٚ  .5
ْؿػ طضٜك١ تٛنٝز مُا٥ض ايضؾع املتق١ً (   عري ) , ( ْؿػ ) تؤنز بنُرل صؾع َٓؿقٌ ثِ تؤنز بًؿع١ 

ٚاينُا٥ض املٓؿق١ً 

أقِ اْت ْؿغو فالتو  *

ارصؼ أَْت ْؿغو رصعو  *

عاِٖ اْت ْؿغو يف ايعٌُ *

 أرصُؼ أْا ْؿغٞ ايزصَؼ,  ْؾاصى ضتٔ اْؿغٓا يف ايعٌُ  , ْزصؼ ضتٔ اْؿغٓا االَتشإ  *

 ِكمتا –ِكال : ثاًٌٗا 
اطاي١ ايؾو عٔ املج٢ٓ ٜٚؤت٢ بُٗا إلثبات اذتهِ يالثٓري : ايػضض َٔ ايتٛنٝز 

 .ٚدضّا اسا امٝؿا ازي مُرل ٜٚعضبإ اعضاب املًشل باملج٢ٓ باأليـ صؾعّا ٚبايٝا٤ ْقبّا 

( يًُج٢ٓ املؤْح : ٔنًتا (  ) يًُج٢ٓ املشنض : ٔنال )  

ٚفٌ املغاؾضإ نالُٖا      ٚفًت املغاؾضتإ نًتاُٖا  *

: تٛنٝزا َعٜٓٛا اسا اعتٛؾت ؽضٚط ايتٛنٝز ٖٚٞ ( ٔنًتا , ٔنال ) تعضب 

( .َؤنز ) إ تغبل باعِ َعضؾ١  .1

إ ٜتقٌ بُٗا مُرل ٜعٛر ع٢ً املؤنز .2

تابع ملا قبًٗا يف اذتضن١ االعضاب١ٝ .3

سشؾٗا ال ٜؤثض ع٢ً َع٢ٓ ادت١ًُ .4

 ٚفًت املغاؾضتإ نًتاُٖا, ٚفٌ املغاؾضإ نالُٖا    *
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ٚاشلا٤ مُرل , ٖٚٛ َناف تٛنٝز َعٟٓٛ َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ االيـ ألْ٘ ًَشل باملج٢ٓ : نالُٖا 

 .َتقٌ َبين يف ستٌ دض باإلماؾ١ 

 صأٜت ايطايبتري نًتُٝٗا , صأٜت ايطايبري نًُٝٗا   *

ٚاشلا٤ مُرل َتقٌ , تٛنٝز َعٟٓٛ َٓقٛب ٚعال١َ ْقب٘ ايٝا٤ ألْ٘ ًَشل باملج٢ٓ ٖٚٛ َناف : نًُٝٗا 

 .َبين يف ستٌ دض باإلماؾ١ 

 .ٚط ايتٛنٝز املعٟٓٛ ؾتعضب سغب املٛقع االعضابٞ شلا يف ادت١ًُ ؽض( ٔنًتا , ٔنال ) اسا مل تغتٛٔف  *

  تإنًتاُٖا زتز, نالُٖا زتزإ  *

مل تغتٛٔف ؽضٚط ايتٛنٝز املعٟٓٛ ألْٗا مل تغبل باعِ َعضؾ١ ؾتعضب سغب املٛقع االعضابٞ شلا يف  -

 ادت١ًُ 

ٚاشلا٤ مُرل َتقٌ َبين يف , َبتزأ َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ االيـ ألْ٘ ًَشل باملج٢ٓ ٖٚٛ َناف : نالُٖا 

  باإلماؾ١ستٌ دض 

ؾتعضبإ ( ٔنًتاُٖا ) , ( ٔنالُٖا ) ازي مُرل ( ٔنًتا , ٔنال ) اسا امٝؿت  :(  1) والحعٛ وّىٛ جدًا 

عٛا٤ ناْت تعضب تٛنٝزا َعٜٓٛا أّ مل , ْقبا ٚدضّا اعضاب املًشل باملج٢ٓ باأليـ يف ساي١ ايضؾع ٚبايٝا٤ 

 تغتٛٔف ؽضٚط ايتٛنٝز املعٟٓٛ ٚتعضب سغب املٛقع 

 ايطايبإ نالُٖا زتزإ  *

ٚاشلا٤ مُرل َتقٌ , تٛنٝز َعٟٓٛ َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ االيـ ألْ٘ ًَشل باملج٢ٓ ٖٚٛ َناف : نالُٖا 

 .َبين يف ستٌ دض باإلماؾ١ 

 نالُٖا زتزإ  *

ٚاشلا٤ مُرل َتقٌ َبين يف , َبتزأ َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ االيـ ألْ٘ ًَشل باملج٢ٓ ٖٚٛ َناف : نالُٖا 

 ستٌ دض باإلماؾ١

) اسا امٝؿت ٖشٙ ايًؿع١ ازي اعِ ؾتعضب باذتضنات املكزص٠ ع٢ً االيـ  :(  2) والحعٛ وّىٛ جدًا 

 ( ايهغض٠ املكزص٠ ) , ( ايؿتش١ املكزص٠ ) ٚ ( اين١ُ املكزص٠ 

 نال ايطايبري زتزإ  *

, َبتزأ َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ اين١ُ املكزص٠ ع٢ً االيـ َٓع َٔ ظٗٛصٖا يًتعشص ٖٚٛ َناف : نال 

 َناف ايٝ٘ زتضٚص: ايطايبري 

اعِ ٜزٍ ع٢ً املؿضر أٚ ؾعٌ ٜزٍ ع٢ً ( نالُٖا أٚ نًتاُٖا ) اسا دا٤ بعز  :(  3) والحعٛ وّىٛ جدًا 

 ٜا ٚاصيا تعضب َبتزأ ثاْٞ ٚايغبب ألٕ سشؾٗا خيٌ سيع٢ٓ ادت١ًُ املؿضر ؾال تعضب تٛنٝزا َعٓٛ
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 ايطايبإ نالُٖا َتعُب  *

ٚاشلا٤ مُرل َتقٌ َبين , َبتزأ ثإ َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ االيـ ألْ٘ ًَشل باملج٢ٓ ٖٚٛ َناف : نالُٖا 

  باإلماؾ١يف ستٌ دض 

يف ستٌ صؾع خدل يًُبتزأ االٍٚ                   (  نالُٖا َتعب) ٚادت١ًُ االزل١ٝ , خدل يًُبتزأ ايجاْٞ : َتعب 

 (ايطايبإ ) 

 ايطايبإ نالُٖا َتعبإ : ٚيهٞ صتعًٗا تٛنٝزا َعٜٓٛا ْكٍٛ  *

 ُٖا نًتاُٖا تبهٞ أخاٖا           عؾ١ٝ صط٥٘ أٚ ضتب أَػ *

 أبٛاى نالُٖا صسِٝ  *

يف اذتضن١ االعضاب١ٝ ؾتعضب سغب ( املؤنز ) َا قبًٗا ( نًتا , نال ) اسا مل تطابل  :(  4) والحعٛ وّىٛ 

 املٛقع االعضابٞ شلا يف ادت١ًُ 

ٕٖ ايطايبري نالُٖا زتزإ  *  إ

 تٛنٝزا َعٜٓٛا ألْٗا مل تطابل املؤنز باذتضن١ االعضاب١ٝ ( نالُٖا ) ال تعز 

 ٖٕ  َٔ االسضف املؾب١ٗ بايؿعٌ تٓقب االٍٚ ٚتضؾع ايجاْٞ: إ

ٕٖ َٓقٛب ٚعال١َ ْقب٘ ايٝا٤ ألْ٘ َج٢ٓ : ايطايبري   اعِ إ

ٚاشلا٤ مُرل َتقٌ , َبتزأ ثاْٞ َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ االيـ ألْ٘ ًَشل باملج٢ٓ ٖٚٛ َناف : نالُٖا 

  باإلماؾ١َبين يف ستٌ دض 

ٕٖ : ٚيهٞ صتعًٗا تٛنٝزا َعٜٓٛا ْكٍٛ   ايطايبري نًُٝٗا زتزإ إ

 :ٔشازٖات 
 باملعضٚف عْض            ٚنٌ فؿات٘ عشب طيٌٝنال نؿٝ٘  .1

 .عًٌ سيو , تٛنٝزا َعٜٓٛا ( نال ) ال تعز  -

ألْٗا مل تنـ ازي تنُرل ٚمل تغبل سيؤنز ؾتعضب َبتزأ َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ اين١ُ املكزص٠ ع٢ً : ز 

 .َناف ايٝ٘ زتضٚص بايٝا٤ ( : نؿٝ٘ ) االيـ َٓع َٔ ظٗٛصٖا يًتعشص ٖٚٛ َناف  

 ٚنالُٖا َتػقب َتشيٌ      اؽكإ نالُٖا َتعب       ايع .2

 .عًٌ سيو , ٜقح اعضابٗا تٛنٝزا َعٜٓٛا  النالُٖا ايٛاصر٠ يف ايؾطض االٍٚ  -

ٚادت١ًُ ( َبتزأ ثاْٞ ) ٚألٕ ارتدل ال ٜطابل املبتزأ االٍٚ ؾتعضب , ألٕ سشؾٗا ٜؤثض ع٢ً َع٢ٓ ادت١ًُ : ز 

 رأ االٍٚ خدل يًُبت( نالُٖا َتعب ) االزل١ٝ 

ٟٖ نالطصت : اعضب َا حتت٘ خط  .3  أخٛ

 َؿعٍٛ ب٘ َٓقٛب ٚعال١َ ْقب٘ ايؿتش١ املكزص٠ ع٢ً االيـ َٓع َٔ ظٗٛصٖا يًتعشص: نال : ز 
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ََب }قاٍ تعازي. 4 ًْ ِماَلُى ََب َؤ َِّ ِػنَذَك اْىِنَجَش َؤَدُذُى 23االعضا٤ {ِبَّب َّْجُيَغ

 .سيو  عًٌ, تٛنٝزا َعٜٓٛا ( نال ) ال تعز  -

ألْٗا مل تغبل سيؤنز ٚسشؾٗا ٜؤثض ع٢ً َع٢ٓ ادت١ًُ ؾتعضب اعِ َعطٛف َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ : ز 

االيـ ألْ٘ ًَشل باملج٢ٓ 

 ت بعٝٓٝٗا ٚصأت بعٝينــصأٟ َضّا ٚيهٔ    ـْص مــاظــا ٕـــالٕـــى .5

 قز اقًعا ٚنال اْؿُٝٗا صابٞ نالُٖا سري دز ادتضٟ بُٝٓٗا

 اؾغ يًعٗٛرــارم ايٛٓر حــل اـالٕــإ ىــبـاحـّ لــٙــا ٚاٍــإٔ

 .عًٌ سيو , تٛنٝزا َعٜٓٛا يف ايٓقٛل اعالٙ ( نال ) ال تعز  -

ا تٛنٝزا ألْٗا مل تغبل سيؤنز ٚخدلٖا َؿضر ٚسشؾٗا ٜؤرٟ خًال باملع٢ٓ ٚيهٞ صتعً٘: يف ايٓك االٍٚ : ز 

 ضتٔ نالْا ْاظضإ قُضّا: َعٜٓٛا 

االٚزي ال تعز تٛنٝزا َعٜٓٛا ألْٗا مل تغبل سيؤنز ٚيهٞ صتعًٗا تٛنٝزا َعٜٓٛا ( نالُٖا : ) يف ايٓك ايجاْٞ 

ايجا١ْٝ ؾال تعز تٛنٝزا ألْٗا مل تغبل سيؤنز ٚامٝؿت ازي اعِ ( نالُٖا ) أَا ( ُٖا نالُٖا : ) ْكٍٛ 

اْؿاُٖا نالُٖا صابٝإ : صتعًٗا تٛنٝزا َعٜٓٛا  ٚيهٞ, ٚخدلٖا َؿضر 

تٛنٝزا َعٜٓٛا ألٕ خدلٖا َؿضر ٚسشؾٗا ٜؤرٟ خًٌ يف َع٢ٓ ادت١ًُ ( نالْا ) ال تعز : يف ايٓك ايجايح 

ٜبزٟ يقاسب٘ ايقباب١ نًٗا  ؾٝو ايشٟ طعُت بٗا ٚنالنُا .6

 . عًٌ سيو, تٛنٝزا َعٜٓٛا ( نالنُا ) ال تعز  -

: ألْٗا مل تغبل سيؤنز ٚخدلٖا طي١ً ؾع١ًٝ تزٍ ع٢ً االؾضار ٚيهٞ صتعًٗا تٛنٝزا ْكٍٛ : ز 

أْتُا نالنُا تبزٜإ يقاسب٘ ايقباب١ 

 عاوٛ –مجٗع  –نن : ثالجًا 
 :اؾار٠ ايعُّٛ ٚايؾٍُٛ ٚاطاي١ ايؾو يف عزّ اصار٠ ايعُّٛ ٚايؾٍُٛ ٜٚؾذلط ؾٝٗا  :الػسض وَ التٕنٗد 

إ تغبل سيؤنز .1

إ ٜتقٌ بٗا مُرل ٜعٛر ع٢ً املؤنز .2

إ تهٕٛ تابع ملا قبًٗا يف اذتضن١ االعضاب١ٝ .3

سشؾٗا ال ٜؤثض ع٢ً َع٢ٓ ادت١ًُ .4

ٚفٌ ايطالب طيٝعِٗ , ٚفٌ ايطالب نًِٗ  *

ََبء ُميََّيب}قاٍ تعازي  * َْٕع ٌَ آَدًَ ا 31ايبكض٠ {ًََػيَّ
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َٓقٛب ٚعال١َ ْقب٘ ايؿتش١ ٖٚٛ َناف ٚاشلا٤ مُرل َتقٌ َبين يف ستٌ دض تٛنٝز َعٟٓٛ : نًٗا 

 .باإلماؾ١ ٚاملِٝ يًذُع 

ٍََْٕش ُميَُّو ِىيَِّو}قاٍ تعازي  * َّ ا  154آٍ عُضإ {ُقْو ِب

ََُؼٌُ}قاٍ تعازي  * ٌْ َؤْج ََِٔئَنُخ ُميُُّي  30اذتذض  {َفَغَجَذ اْى

ََّرِىَل َؤدََّْ َؤُ }قاٍ تعازي  * َّ ُميُُّي ََب آَرَْْزُي َِ ِث ًََّْشَػْْ  َّ ًَاَل َّْذَض  َّ  51االسظاب  {َرَقشَّ َؤْػُُْنُي

 ( ٜضمري ) يف ايؿعٌ ( ْٕٛ ايٓغ٠ٛ ) تٛنٝز َعٟٓٛ يًؿاعٌ ( نًٗٔ )  :اٌتبْ 

ًَاَط ُميََّيب}قاٍ تعازي  * َْٕص َُ اىَِّزُ َخَيَق ا  36ٜػ  {ُعْجَذب

ٌْ َشبء َس}قاٍ تعازي  * ًٌََْى َْٕسِع ُميُُّي َِ ٍَِ ِفِ ا   99ْٜٛػ  {ثَُّل ٍَٓ

 اسا غــنـبـت عًٝو بٓٛ تـُـِٝ                         ســغــبت ايٓاؼ نــًـٗــِ غنابا  *

 ؾًغُت بضا٤ٔ عــٝـب سٟ ايٛر نً٘                         ٚال بعض َا ؾٝ٘ اسا نٓت صامٝا  *

 ٖـــشا ابٔ خٝـض خـًـل اهلل نًِٗ                         ٖـــشا ايتكٞ ايٓكٞ ايطاٖض ايعًِ  *

 ؾت٢ نًُت ؾٝ٘ ايـُشاعٔ نـًـٗا                         ؾــًِ ٜبل ؾٝ٘ َـــا ٜعٝب سغٛر  *

 يــقارمٚتــهــاَـًـت ؾٝو ايـُض٠٤ٚ نًٗا                        ٚاعٓت سيو بـايـؿـعـاٍ ا *

 َٔ سا ايشٟ تضم٢ عذاٜاٙ نًٗا                         نؿ٢ ايـُـض٤ ْبال إ تعز َعاٜب٘  *

 تــبـ٢ً اْاؽٝز ايـظَـإ طيٝعٗا                         ٚتــنــٌ اْت ْــؾـٝــز نٌ طَإ  *

 : والحعٛ 
 اسا دا٤ت َٓقٛب١ ١َْٛٓ تعضب سااّل ( عا١َ , طيٝع , نٌ )  .1

ًَاَل َرَفشَُّقٌْا}قاٍ تعازي  * ٌَُْا ِثَذْجِو اىّيِو َجًَِْؼب   103آٍ عُضإ  { ًَاْػَزِظ

ََْنُش َجًَِْؼب}قاٍ تعازي  * ٌْ َفِيّيِو اْى َِ ٍِِ َقْجِيِي  42ايضعز  {ًََقْذ ٍََنَش اىَِّزّ

 اسا ؾكزت ٖشٙ االيؿاظ ؽضٚط ايتٛنٝز املعٟٓٛ تعضب سغب املٛقع االعضابٞ شلا يف ادت١ًُ  .2

 .نًهِ صاٍع ٚنًهِ َغؤٍٚ عٔ صعٝت٘ ( :  ") قاٍ صعٍٛ اهلل  *

 اسا نٓت يف نٌ االَٛص َعاتبّا               فزٜل مل تًل ايشٟ تعاتب٘   :ع
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 .عًٌ سيو , تٛنٝزا َعٜٓٛا ( نٌ ) ال تعز  -

 اسا نٓت يف االَٛص نًٗا َعاتبا: ألْٗا مل تغتٛف ؽضٚط ايتٛنٝز ٚيهٞ صتعًٗا تٛنٝزا َعٜٓٛا ْكٍٛ  :ز 

 نٌ املقا٥ب قز شيض ع٢ً ايؿت٢           ؾتٕٗٛ غرل سلات١ االعزا٤ *

 املقا٥ب نًٗا قز شيض ع٢ً ايؿت٢ ؾتٕٗٛ : ٚيهٞ صتعًٗا تٛنٝزا َعٜٓٛا , تٛنٝزّا َعٜٓٛا ( نٌ ) ال تعز  -

تعضب تٛنٝزا َعٜٓٛا ست٢ ٚإ مل تتقٌ بنُرل ٜعٛر ع٢ً املؤنز يهٓٗا ( أطيعري ) يؿع١  :الحعٛ ً

 .تؿٝز ايتٛنٝز اسا تٛاؾضت ايؾضٚط االخض٣ ٚتعضب ًَشك١ ظُع املشنض ايغامل 

ََُؼٌُ}قاٍ تعازي  * ٌْ َؤْج ََِٔئَنُخ ُميُُّي  30اذتذض  {َفَغَجَذ اْى

 بضؤٜتٓا ٚنٓا ايعاؾضٜٓا                 سعضمت اطيعٕٛ َٚٔ ًٜٝهِ     *

 (عاوٛ , مجٗع , نن ) تٕنٗد الطىائس بـ 
أَا َباؽض٠ أٚ تؤنز بنُرل صؾع ( عا١َ , طيٝع , نٌ ) تؤنز تٛنٝزا َعٜٓٛا بـ : مُا٥ض ايضؾع املٓؿق١ً 

 ( .نٌ أٚ طيٝع أٚ عا١َ ) َٓؿقٌ ثِ بًؿع١ 

 .ايطالب صتشٛا ِٖ نًِٗ , ايطالب صتشٛا نًِٗ   *

 ( 10 – 3) االعداد وَ : زابعا 
بؾضط إ تغبل باعِ َعضؾ١ ٚإ ٜتقٌ بٗا مُرل ٜعٛر ع٢ً املؤنز ؾإ مل (  10 – 3) االعزار َٔ 

 سغب املٛقع االعضابٞتغتٛف ايؾضٚط تعضب 

 تٛنٝز َعٟٓٛ َضؾٛع باين١ُ ( بعتِٗ ؼ) تعضب                             عبعتِٗ ٚفٌ ايطالب  *

 .فؿ١ َضؾٛع١ ( : ايغبع١ ) ٚفٌ ايطالب ايغبع١               تعضب : أَا اسا قًٓا 

ٌَ عبع١ُ طالٕب                 تعضب : ٚأَا اسا قًٓا   .ؾاعٌ َضؾٛع ( : عبع١ ) ٚف

 ٔشازٙ 
 أٚر ايًٛاتٞ سا ازلٗا َٓو ٚايؾطض              يغاْٞ ٚعٝين ٚايؿؤار ُٖٚيت      .1

 أنز ايؾطض االٍٚ َٔ ايبٝت تٛنٝزا َعٜٓٛا  -

 ( طيٝعٗا فاصَات ) يغاْٞ ٚعٝين ٚايؿؤار ُٖٚيت نًٗا فاصَات    : ز 

 َٚا أْا ٚسزٟ قًت سا ايؾعض نً٘                ٚيهٔ يؾعضٟ ؾٝو َٔ ْؿغ٘ ؽعض .2

 ( .نً٘ ) رٍ ع٢ً َؤنز  -

 ( سا ) اعِ االؽاص٠ : ز 

 ؾٝاصب قضب راص نٌ سبٝب         أص٣ ايبري ٜؾهٛٙ االسب١ نًِٗ        .3
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 اييت تهضصت َضتري يف ايبٝت ايؾعضٟ ؟( نٌ ) َا اعضاب  -

َناف ايٝ٘ زتضٚص : نٌ . 2تٛنٝز َعٟٓٛ: نًِٗ . 1: ز 

٠اقغُت إ اراؾع عٔ ايعضام ايععِٝ بهٌ ايٛإ املزاؾع .4

 تٛنٝزا َعٜٓٛا ؟( نٌ ) ؾهٝـ تقٛؽ ايعباص٠ داعال , يٝغت تٛنٝزا َعٜٓٛا ( نٌ ) ٚصرت  -

بأيٛإ املزاؾع١ نًٗا : ز 

ٌُ اْىُنفَّبُس}قاٍ تعازي  .5 ًََعَْْؼَي ٌُ ٍَب َرْنِغُت ُموُّ َّْفٍظ  ََْنُش َجًَِْؼب َّْؼَي ٌْ َفِيّيِو اْى َِ ٍِِ َقْجِيِي ًٌَََقْذ ٍََنَش اىَِّزّ {ُْ ُػْقَجَ اىذَّاس ِى

أ ؾٝدتًـ اعضاب , ( هلل املهض طيٝع٘ ) يٛ قًت ٚاْت تؿغض ٖشٙ اآل١ٜ . 2( طيٝعا ) اعضب ن١ًُ . 1

 ( .طيٝع ) يؿع١          

تٛنٝز َعٟٓٛ َضؾٛع ( : طيٝع٘ ) تعضب . 2ساٍ َٓقٛب١ بتٜٓٛٔ ايؿتح      . 1: ز 

ٜٚعؾل ايٓاؼ َٔ خاٍ بٛدٓت٘            ؾهٝـ بٞ ٚسبٝيب نً٘ خاٍ .6

 تٛنٝزا َعٜٓٛا( نٌ ) ادعٌ  -

سبٝيب ارتاٍ نً٘ : ز 

ؾهًو عٛصات ٚيًٓاؼ أيغٔ  .7 يغاْو ال تشنض ب٘ عٛص٠ أَضئ

 .ادعًٗا نشيو , تٛنٝزا َعٜٓٛا ( نًو ) ال تعز  -

ايعٛصات نًٗا  :ز 

شيض ع٢ً ايؿت٢ ٚتٕٗٛ غرل سلات١ اذتغار نٌ اذتٛارخ قز  .8

 .تٛنٝزا َعٜٓٛا ( نٌ ) ادعٌ  -

اذتٛارخ نًٗا : ز 

أبْٛا أب يٛ نإ دتُٝع ايٓاؼ  أبا ٚاسزا أغٓاِٖ باملٓاقب  .9

 .ادعًٗا نشيو , تٛنٝزا َعٜٓٛا ( طيٝع ) ال تعز  -

أبا يًٓاؼ طيٝعِٗ : ز 

ٚيف ايعٝؿ ؾال تطُع  رع اذتضل ع٢ً ايزْٝا .10

 انز اينُرل يف ايؾطض االٍٚ تٛنٝزا َعٜٓٛا -

 .رع اْت ْؿغو اذتضل : ز 

خطب ٚال تتؿضقٛا أسارا .11  نْٛٛا طيٝعا ٜا بين اسا اعذل٣

أنز اينُرل املتقٌ يف ايؾطض االٍٚ تٛنٝزا َعٜٓٛا  -

نْٛٛا أْتِ اْؿغهِ : ز 
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 ( نًِٗ أٚ طيٝعِٗ ) ارتٌٝ ٚايًٌٝ ٚايبٝزا٤ تعضؾين               تؤنز بـ  .12

 

 

 

 

 التٕنٗد باحلسٔف:  خاوطًا

 ( ُّ َّ , إ  (ٌٌٕا التٕكٗد , إٌاع الً التٕكٗد , أوَّا , قد , أ

1 . َّ  : إ
ٜٚؿٝز تٛنٝز سضف َؾب٘ بايؿعٌ ٜزخٌ ع٢ً ادت١ًُ االزل١ٝ ٜٓقب املبتزأ ازلا ي٘ ٜٚضؾع ارتدل خدلا ي٘ 

 .ادت١ًُ االزل١ٝ  

َْٕسَع َخبِشَؼًخ},  4ايكًِ  {ًَبََِّّل َىَؼيَ ُخُيٍق َػِظٌْ},  30َضِٜ  {بِِِّّ َػْجُذ اىيَِّو}قاٍ تعازي  * ِْ آَّبِرِو ؤَََّّل َرَشٍ ا ؾقًت { ًٍَِ

َُْذِغِنني},  39 َّ اىّيَو ُِّذتُّ اْى ٌُ اىظُّ},  195ايبكض٠  {ِب ٌْ ُى  1ايهٛثض {بَِّّب َؤْػَطَْْنبَك اْىَنٌَْصش},  13ايبكض٠  {َفَيبءَؤال بَُِّّي

ٕٖ ) يف اغًب ايٓقٛل ايكضآ١ْٝ ٜهٕٛ أعِ  :اٌتبْ  ْٓو ) : مُرلا َتقال بٗا ( إ ْٓ٘ , إ ْٓا , إ ْٓٞ , إ  ( إ

 قد . 2
َٓا .سضؾا ٜؿٝز ايتٛنٝز اسا رخًت ع٢ً ؾعٌ َاٍض سٝٓٗا تعضب سضف حتكٝل ٚتٛنٝز ( قز ) تهٕٛ  اسا أ

( قز ) ٚيهٔ اسا رخًت , رخًت ع٢ً ايؿعٌ املناصع ؾٗٞ سضف تكًٌٝ ٚيٝػ ي٘ عالق١ بأعًٛب ايتٛنٝز 

 تؿٝز ايتٛنٝز إْٗا ع٢ً املناصع يف ايكضإٓ ايهضِٜ ؾكط ف

ََبء}قاٍ تعازي  * ًَْجِيَل ِفِ اىغَّ  144ايبكض٠ {َقْذ ََّشٍ َرَقيَُّت 

ٌُ اىيَُّو اىَِّزُ}قاٍ تعازي  * ٌَاًراَقْذ َّْؼَي ٌْ ِى َُ ٍِنُن  63ايٓٛص  {َُ ََّزَغيَُّيٌ

 9ايؾُػ  {َقْذ َؤْفَيَخ ٍَِ َصمَّبَىب}قاٍ تعازي  *

ٌَِرِو آَّبٌد ىِّيغَّبِئِيني}قاٍ تعازي  * ًَِبْخ َُ ِفِ ٌُُّعَف   7ٜٛعـ  {ىََّقْذ َمب
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سضف ( : قز ) ٚ , ايٛاقع١ يف دٛاب قغِ َكزص ( الّ ايتٛنٝز ) ٚتغ٢ُ ( قز ) ع٢ً ( ايالّ ) تزخٌ  *

 . ٜؿٝز ايتشكٝل ٚايتٛنٝز

 أقٍٛ ٚقز ْاست بكضبٞ ظيا١َ *

 يف ايكضإٓ ايهضِٜ ؾٗٞ سضف تٛنٝز بال ؽضٚط ( قز ) أُٜٓا صتز  :والحعٛ 

ٌُ اىنَّْشَإَح ا}قاٍ تعازي  * َُْز ٌْاَل َرزمَُّشًًََُىَقْذ َػِي  62ايٛاقع١  {ًَُٕىَ َفَي

 إٕ املٓاٜا ال تطٝؿ عٗاَٗا         ٚيكز عًُتِ يتأتري َٓٝيت      *

 : أّوا . 3
, ٚايتؿقٌٝ غايبّا إ تهضصت يف ادت١ًُ تكّٛ َكاّ اعِ ايؾضط ٚؾعٌ ايؾضط , ارا٠ ؽضط ٚتٛنٝز را٥ُا 

ؾٗٞ تعٜٛض ٚاختقاص العِ ايؾضط , ايضابط١ ( ايؿا٤ ) ٜٚكذلٕ دٛابٗا بـ , (( َُٗا ٜهٔ َٔ ؽ٤ٞ )) ٚتكزص 

 . ( ٜهٔ ) ٚؾعٌ ايؾضط ( َُٗا ) 

َٓا ) تتهٕٛ   ( ٖهَ + وّىا = ) فعن الػسط ( ٖهَ ) + اداٚ غسط جاشوٛ : َٔ ( أ

َٓا ) اسا دا٤ بعز  * َٓا ) اعِ َٓقٛب ؾٝعضب َؿعٍٛ ب٘ َكزّ ٚدٛبا ألْ٘ ٚاقع يف دٛاب ( أ ايؾضط١ٝ ( أ

 ( . سيع٢ٓ إ ٜأتٞ بعزٖا ؾعٌ َكذلٕ بايؿا٤ ) ٜٚهٕٛ ؾعًٗا َكذلٕ بايؿا٤ , ايتٛنٝز١ٜ 

ٌَ َفاَل }قاٍ تعازي  *  9اينش٢  {َرْقَيشَفَإَّب اْىَِْزْ

َٓا ايٓعاّ ؾايتظّ  * َٓا داصى ؾاسذلّ ٚأ  .ؾأ

َٓا صظيو ؾال تكطع  *  أ

َٓا ) اسا دا٤ بعز  *  .اعِ َضؾٛع ؾٝعضب َبتزأ خدلٙ َكذلٕ بايؿا٤ ( أ

َٓا ) ايٛاقع١ يف دٛاب ( ايؿا٤ ) إ  :والحعٛ   .تؿقٌ بري املبتزأ ٚخدلٙ ٚبري املؿعٍٛ ب٘ ٚؾعً٘ ( أ

 17ايضعز  {َفَإَّب اىضََّثُذ َفَْْزَىُت ُجَفبء}قاٍ تعازي  *

ًٍَ  ًَآَصَش اْىَذَْبَح اىذَُّّْْب  َفَإَّب ٍَِ َطَغَ}قاٍ تعازي  * ََْإ َِ اْى ٌَ ِى َّ اْىَجِذْ   39,38,37ايٓاطعات  {َفِة

 : ٔشازٙ 
َٓا االسب١ ؾايبٝزا٤ رِْٚٗ .1  أ
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َٓا ) َاسا اؾارت  -  ؟ ٚأٜٔ ؾعٌ ايؾضط ؟ ٚأٜٔ دٛاب ايؾضط ؟ ( أ

َٓا ) ٚال ٜٛدز ؾعٌ ايؾضط ألٕ , أؾارت ايتٛنٝز : ز  َٓا ) تتنُٔ ارا٠ ايؾضط ٚؾعٌ ايؾضط أٟ تتهٕٛ ( أ ( أ

 ( .ؾايبٝزا٤ رِْٚٗ ) ٚدٛاب ايؾضط ٖٛ , ( ٜهٔ + َُٗا ) َٔ 

ِِ َؤَّب}قاٍ تعازي  * ِِ اىغِّْج ٍَُْٕش اىَِّزُ  َّبَطبِدَج َِ ا ًََؤَّب آَخُش َفُْْظَيُت َفَزْإُمُو اىطَُّْْش ٍِِ سَّْؤِعِو ُقِؼ ًَْشا  ََب َفَْْغِقِ َسثَُّو َخ َؤَدُذُم

َََغبِمنَي}, {ِفِْو َرْغَزْفِزَْبُ ٌَ َدَطًجب},   { َؤَّب اىغَِّفَْنُخ َفَنبَّْذ ِى َُ َفَنبٌُّا ِىَجَينَّ  {ًََؤَّب اْىَقبِعُطٌ

َٓا ) يف األَج١ً أعالٙ دا٤ بعز  *  اعِ َضؾٛع ٜعضب َبتزأ خدلٙ َكذلٕ بايؿا٤ ( أ

َٓا ) ٚقز ٜأتٞ بعز   ؽب٘ طي١ً ؾتؿٝز ايتٛنٝز اٜنّا ( أ

ََِخ َسثَِّل َفَذذِّس}قاٍ تعازي  *  11اينش٢  {ًََؤَّب ِثِنْؼ

 ( الً التٕنٗد ) التٕنٗد بـ : ضادضًا 
ٚسشؾٗا ال , ؾتؤنز ادت١ًُ ٚال تؤثض ع٢ً َا تتقٌ ب٘ , عاٍ ٚاذتضٚف ٚاالف باألزلا٤ٖٞ الّ َؿتٛس١ تتقٌ 

 .ٜؤثض ع٢ً َع٢ٓ ادت١ًُ ٚشلا تغُٝات عزٜز٠ 

 : الً االبتداء . 1
 :ٖٞ الّ تزخٌ ع٢ً بزا١ٜ ايًؿغ يف ادت١ًُ يشا زلٝت الّ االبتزا٤ ؾتزخٌ ع٢ً  

 : املبتدأ فتؤندٓ . أ
ٌِ َخٌْْش }قاٍ تعازي  * ِْ َخْيِق اىنَّبِط},221ايبكض٠  {ِِّ ُّْشِشٍكَىَؼْجٌذ ُّاٍِْ َْٕسِع َؤْمَجُش ٍِ ًَا ًَاِد  ََب ,  75غاؾض {َىَخْيُق اىغَّ

ًَُٕىَ} َِ ا ٌَُُ}, 4اينش٢  {ًََىِٔخَشُح َخٌْْش ىََّل ٍِ ٌْ َمبٌُّْا َّْؼَي َْٕجُش آِخَشِح َؤْمَجُش َى َِ ًََىَذاُس آِخَشِح َخٌْْش },  41ايٓشٌ {ًَ ىِّيَِّزّ

ٌْ َؤَشذُّ َسْىَجًخ},  109ٜٛعـ  {ارََّقٌْا ًََؤُخٌُه َؤَدتُّ ِبَىَ َؤِثَْنب },  45ايعٓهبٛت  {ًََىِزْمُش اىيَِّو َؤْمَجُش},  13 اذتؾض {َُّٕز َىٌُُْعُف 

 8ٜٛعـ {ٍِنَّب

سيع٢ٓ ) أ تزخٌ الّ االبتزا٤ ع٢ً املبتزأ بؾضط إ ال ٜتكزّ ارتدل ع٢ً املبتز :والحعٛ وّىٛ جدا 

 ( يظّٚ تضتٝب ادت١ًُ االزل١ٝ 

 ألْت ع٢ً ايعؾام اقبح َٓعض                     ٚابؾع يف االصض َٔ صؤ١ٜ ايًشز  *

 يــٗــ٣ٛ ايٓؿػ عضٜض٠ ال ُتعًِ                    عضما ْــعـضت ٚخًت اْٞ اعًِ  *
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ٞٓ َـــٔ َٓٔ ايــــضدـاٍ  * اســب اي يـٓكٌ ايقدض َــٔ قًٌ ادتباٍ   

اسا دــعـٌ االسغإ غـٝـض صبٝب  * يتـضى االسغإ خرل يـُـشـغٔ   

( َيَعُضى , َيَعُضٟ ) ٖٞ الّ االبتزا٤ ( َعُضى , َعُضٟ ) ايالّ ايزاخ١ً ع٢ً يؿع١  :والحعٛ 

 ؾتغ٢ُ الّ االبتزا٤ اٜنّا :خن عمٜ اخلرب املكدً تد. ب

ٜعٝب٘ ٖشا ائكقض  يضا٥ع ثٛب اذتٝا٠     *

 .يكارّ املغاؾض , يٓادح ستُز  *

الالً الداخمٛ عمٜ ضىري الفصن . 2
َٚٓع ايتباؼ ارتدل بايقؿ١ اٚ , ( يهٞ ٜأَٔ ايًبػ ) مُرل ايؿقٌ ايشٟ ٜزخٌ بري املبتزأ ٚارتدل املعضؾ١ 

ٚ ال ستٌ ي٘ َٔ االعضاب ايبزٍ 

 َٛمع٘ بري َعضؾتري

اهلل شلٛ ايععٝ * اهلل ٖٛ ايععِٝ      

ٌَ اْىَقَظُض اْىَذقُّ}قاٍ تعازي  * َُّ َىـَزا َىُي 62 آٍ عُضإ{ِب

َُِجني}قاٍ تعازي  * ٌَ اْىَفْؼُو اْى َّ َىَزا َىُي 16ايٌُٓ  {ِب

ٌُ اىشَِّشْذ}قاٍ تعازي  * ََّٕذ اْىَذِيْ 87ٖٛر {بََِّّل 

ٌُ اْىَغبِىُجٌُ}قاٍ تعازي  * َّ ُجنذََّب َىُي 173ايقاؾات {ًَِب

ُّ ) الالً الداخمٛ عمٜ اضي . 3 ؤخس ًــاه( إ
ٕٓ بؾضط إ ٜتأخض االعِ عٔ ارتدل  تزخٌ الّ ايتٛنٝز ع٢ً اعِ إ

َْٕثَظبس}قاٍ تعازي  * ًِْىِ ا َُّ ِفِ َرِىَل َىِؼْجَشًح ىَُّإ 13آٍ عُضإ {ِب

َُاٍِِنني}قاٍ تعازي  * ًَّٓخ ىِّْي َّ ِفِ َرِىَل  77اذتذض  {ِب

ََّْٕؼبًِ َىِؼْجَشًح}قاٍ تعازي  * ٌْ ِفِ ا َُّ َىُن 66ايٓشٌ {ًَِب
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َّ َىُو ِػنذََّب َىُضْىَفَ}قاٍ تعازي  *  25ل  {ًَِب

 ٔجيب االٌتبآ عمٜ اٌْ جيب اُ ٖتكدً اخلرب عمٜ املبتدأ ٔيف الغالب ٖكُٕ اخلرب شبْ مجمٛ
 .إ َٔ ايبٝإ يغشضا ٚإ َٔ ايؾعض ذته١ُ ( :  ") قاٍ صعٍٛ اهلل  *

َّ ) الالً الداخمٛ عمٜ خرب . 4  ( إ
ألْٗا طسًكت َٔ املبتزأ ٚاعتكضت يف ارتدل يهٞ ال جيتُع تٛنٝزإ اسزُٖا بعز ( ايالّ املظسًك١ ) ٚتغ٢ُ 

ٕٖ سضف تٛنٝز ) اآلخض ُٖٚا   ( ايالّ سضف تٛنٝز + إ

 , 95ٜٛعـ  {ِىَل اْىَقِذٌّبََِّّل َىِفِ َػاَل} , 9اذتذض {ًَبَِّّب َىُو َىَذبِفُظٌُ} , 4ايكًِ  {ًَبََِّّل َىَؼيَ ُخُيٍق َػِظٌْ}قاٍ تعازي  *

َّ َسثِِّ َىَغَُِْغ اىذَُّػبء} َِٗىَ اْىَجِذٌْ},  39ابضاِٖٝ {ِب  ٌْ َّ ٍَْشِجَؼُي َّ ِب ًَب},  68ايقاؾات  {ُص ٌْاًل َػِظْ َُ َق ٌْ َىَزُقٌُىٌ ,  40االعضا٤ {بَُِّّن

ٍَب ُّْؼِيُنٌُ} ًَ  ٌْ ُّ ُطُذًُسُى ٌُ ٍَب ُرِن َّ َسثََّل َىَْْؼَي ٌُ ٍَب ُِّشّذ},  74ايٌُٓ  {ًَِب   79ٖٛر  {ًَبََِّّل َىَزْؼَي

 صٜب بأٚب١ ٚتالقٞـــؽــصب اٍـــط                  الٍ نضضي١      ـــذــاْٞ يتطضبين اٍ *

 ُصـٟـــخـــىــرا ٍـــــرّٚا ٚاحـــٚإٕ ع                  ٚيٝػ نجرلا أيـ خٌ ٚفاسب        *

 ٚص٣ عٓزٟـــٚسكهِ أاْتِ أعظ اٍ                   ّ ع٢ً نٌ ساي١ٕ     ـــاىــٚاْٞ ألصع *

 نُا اْتؿض ايعقؿٛص بًً٘ ايكطُض                   صاى ٖظ٠     ـــسىــٚاْٞ يتعضْٚٞ ٍ *

 عٛا٤ نإ ارتدل َؿضر أٚ ؽب٘ طي١ً أٚ طي١ً ؾع١ًٝ ( إٕ ) تزخٌ ايالّ ع٢ً خدل  :جيب االٌتبآ 

 ( إُ الشسطٗٛ اجلاشوٛ ) عمٜ  الالً الداخمٛ. 5
 لئَ= إُ الػسطٗٛ + لـ (    ي٦ٔ ) أٚ املُٗز٠ يًكغِ ٚتهتب ( ايالّ املٛط١٦ يًكغِ ) ٚتغ٢ُ 

ٌْ}قاٍ تعازي  * َِٕصّذََُّّن  ٌْ  7ابضاِٖٝ  {َىِئِ َشَنْشُر

َّ }قاٍ تعازي  * َْٕسَع َىَُْقٌُى ًَا ًَاِد  ََب ِْ َخَيَق اىغَّ  25يكُإ  {اىيَُّوًََىِئِ َعَإْىَزُيٌ َّ

ََنََّل}قاٍ تعازي  * َْٕسُج ٌْ َرنَزِو   46َضِٜ  {َىِئِ ىَّ

ُِ ُػْظَجٌخ بَِّّب ِبًرا ىََّخبِعُشًُ}قاٍ تعازي  * ًََّْذ ِْ َؤَمَيُو اىزِّْئُت   14ٜٛعـ  {َقبُىٌْا َىِئ
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َِ }قاٍ تعازي  * َْٕجَؼَينََّل ٍِ ِِ ارََّخْزَد ِبَىًيب َغِْْشُ  ٌِّنيَقبَه َىِئ ََْغُج 29ايؾعضا٤ {اْى

 ؾكز جيت٢ٓ َٔ بعزٙ ايتُض اذتًٛ ي٦ٔ نإ بز٤ ايقدل َضّا َشاق٘     : قاٍ ايؾاعض  *

 خًٛم عزاى أبُٛحــّــت ٍــؼــٍـــف ي٦ٔ عت بايؾه٣ٛ ايٝو ستب١: قاٍ ايؾاعض  *

الالً الداخمٛ عمٜ جٕاب قطي . 6
: غسٔطّا 

تغبل ٖشٙ ايالّ بكغِ ٚتكع ٖشٙ ايالّ يف دٛاب٘ ٚقز حيشف  ايكغِ ٚتبك٢ ايالّ َتق١ً ظٛاب ايكغِ . 1

يتزٍ ع٢ً ايكغِ احملشٚف 

ٚتغ٢ُ الّ ايكغِ ( َعُضٟ ) تزخٌ ايالّ ع٢ً يؿع١ . 2

تغ٢ُ ايالّ ؾُٝٗا ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ ( يغٛف / يكز ) يؿعيت . 3

ٌَىٌُّا ٍُْذِثِشًََِّربه}قاٍ تعازي  * َّ َؤْطَنبٍَُنٌ َثْؼَذ َؤُ ُر َِٕمَْذ 57االْبٝا٤  {ىَِّو 

ََِؼني}قاٍ تعازي  * ٌْ َؤْج ٌَِّنَُّي ُْٕغ ايبا٤ سضف دض ٚقغِ :والحعٛ 82ل  {َقبَه َفِجِؼضَِّرَل 

ٌْ}قاٍ تعازي  * َِٕصّذََُّّن  ٌْ 7 ابضاِٖٝ {َىِئِ َشَنْشُر

5اينش٢ {ًََىَغٌَْف ُّْؼِطَْل َسثَُّل َفَزْشَػَ}قاٍ تعازي  *

 يَعُضى َا اٖٜٛت نؿٞ يضٜب١          ٚال ظيًتين ضتٛ ؾاسؾ١ صدًٞ *

ٚيــهــٔ أخالم ايضداٍ تنٝل *  يَعُضٟ َــا ماقت بالر باًٖٗا 

تغ٢ُ ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب قغِ ستشٚف ( عٛف ) ٚ ( قز ) ايالّ املتق١ً بـ  :اٌتبْ 

َِ ) تتقٌ ايالّ بـ  :والحعٛ  َِ ( ) ٔب٦َِػ ) ٚ ( ِْٔع ِٓٔع  .ٚتغ٢ُ الّ االبتزا٤ اييت تؿٝز ايتٛنٝز( َئب٦َِػ , َي

 التٕنٗد بالكطي: ضابعًا 
(ضيّٝٓا , اقغِ , قغُا , يف عٓكٞ , يف سَيت , اهلل ب, َيَعُضٟ , َيعُضَى , تاهلل , ٚاهلل )  الفاظ الكطي

: حسٔف الكطي

 تاهلٔل: يف يؿع١ ( ايتا٤ ) سضف * 
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 ظاليتَو, بعظتَو , باهلٔل : سضف دض ٚقغِ ( ايبا٤ ) سضف * 

ٚايٓذِ , ٚايتري , ٚايعقض , ٚاهلل ( : ايٛاٚ ) سضف * 

 الكطي املكدز
ي٦ٔ: قبٌ ايالّ املٛط١٦ يًكغِ * 

( يكز , يغٛف ) يف يؿعيت * 

قز ٜأتٞ ايكغِ ستشٚؾّا ْٚغتزٍ عًٝ٘ َٔ ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ املتق١ً بايؿعٌ :  الكطي احملرٔف

( ْٕٛ ايتٛنٝز ) املناصع املؤنز بـ 

ٔٓ ايزصؼ *  ألرصع

 التٕنٗد بٌٍٕ٘ التٕنٗد: ثاوًٍا 
َُ ) ْٕٚٛ ايتٛنٝز ايجك١ًٝ  (ُْ ) ْٕٛ ايتٛنٝز ارتؿٝؿ١ ٚؽهًٗا  ْٕٚٛ ايتٛنٝز ايجك١ًٝ اق٣ٛ ,  (َّ = ُْ 

ٚتتقٌ ْٕٛ ايتٛنٝز بايؿعٌ املناصع ٚاألَض يتٛنٝز َعٓاٙ يف املغتكبٌ , ٚاؽز َٔ ارتؿٝؿ١ 

 :والحعات وّىٛ جدًا 
اَتٓاع ) ٚال تزخٌ ع٢ً ايؿعٌ املامٞ سيع٢ٓ ( املناصع ٚ األَض ) تزخٌ ْٕٛ ايتٛنٝز ع٢ً االؾعاٍ ؾكط  .1

 ( .تٛنٝز ايؿعٌ املامٞ بٕٓٛ ايتٛنٝز 

ال تزخٌ ْٕٛ ايتٛنٝز ع٢ً االزلا٤ .2

ال ستٌ ي٘ َٔ االعضاب ٚسشؾ٘ ال ٜؤثض ع٢ً َع٢ٓ ادت١ًُ( سضف ٜؿٝز ايتٛنٝز ) ْٕٛ ايتٛنٝز  .3

اسا اتقًت ْٕٛ ايتٛنٝز بايؿعٌ املناصع ؾٝب٢ٓ ايؿعٌ املناصع ع٢ً ايؿتح التقاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝز .4

يٛدٛر ؾافٌ بري ايؿعٌ  اسا نإ ايؿعٌ املناصع َٔ االؾعاٍ ارتُغ١ ؾٝبك٢ َعضبا ٚال ٜب٢ٓ ع٢ً ايؿتح .5

( املداطب١ ٜا٤ , أيـ االثٓري , ٚاٚ ادتُاع١ ) املناصع ٚبري ْٕٛ ايتٛنٝز ٚايؿافٌ ٖٛ 

 تٕنٗد االفعاه بٍُٕ التٕنٗد
اَتٓاع تٛنٝز ايؿعٌ املامٞ بٕٓٛ ايتٛنٝز ٚايغبب ألٕ ْٕٛ ايتٛنٝز تزٍ ع٢ً طَٔ  :الفعن املاض٘ . 1

املغتكبٌ َٚع٢ٓ ايؿعٌ املامٞ ال ٜتؿل َع َا تزٍ عًٝ٘ ْٕٛ ايتٛنٝز ألْ٘ ٜزٍ 

 ع٢ً طَٔ املامٞ

ماصع إ ٜهٕٛ َعضبا غرل اْ٘ ٜب٢ٓ ع٢ً ايؿتح اسا اتقًت ب٘ ْٕٛ االفٌ يف ايؿعٌ امل :الفعن املطازع . 2

 :ايتٛنٝز اتقاال َباؽضا ٚي٘ ثالخ اسهاّ 

ب. أ  دٛاط ايتٛنٝز. اَتٓاع ايتٛنٝز     دـ. ٚدٛب ايتٛنٝز
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سيع٢ٓ , جيٛط تٛنٝزٙ بٕٓٛ ايتٛنٝز بزٕٚ قٝز أٚ ؽضط ٜٚبك٢ َبٓٝا يف نٌ االسٛاٍ   :فعن األوس . 3

أٟ اسا ؾقٌ بري ) ٜب٢ٓ ع٢ً ايؿتح اسا اتقًت ب٘ ْٕٛ ايتٛنٝز َباؽض٠ أٚ غرل َباؽض٠ 

ؾعٌ االَض ْٕٚٛ ايتٛنٝز ايـ االثٓري أٚ ٚاٚ ادتُاع١ أٚ ٜا٤ املداطب١ ؾٝب٢ٓ ع٢ً ايؿتح 

ٚاسا نإ َعتٌ اآلخض ؾٝب٢ٓ ع٢ً سشف , ٕ َٔ االؾعاٍ ارتُغ١ ٚحتشف ايٕٓٛ اسا نا( 

 .سضف ايع١ً ٚعٛف ٜأتٞ تؿقٌٝ سيو السكا 

 تٕنٗد الفعن املطازع بٍُٕ التٕنٗد
اسا حتككت ؾٝ٘ ايؾضٚط: ٔجٕب التٕنٗد: احلهي األٔه 

إ ٜهٕٛ ايؿعٌ املناصع ٚاقعا يف دٛاب قغِ. 1

 إ ٜهٕٛ َجبتا. 2

غرل َؿقٍٛ عٔ ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ اييت تتقٌ ب٘ . 3

إ ٜهٕٛ راال ع٢ً االعتكباٍ. 4

َُْغَزِقٌْ}قاٍ تعازي  * ٌْ ِطَشاَطَل اْى َُّ َىُي َْٕقُؼَذ ٌََّْزِنِ  ََب َؤْغ 16االعضاف {َقبَه َفِج

ٌَىٌُّا }قاٍ تعازي  * َّ َؤْطَنبٍَُنٌ َثْؼَذ َؤُ ُر َِٕمَْذ 57االْبٝا٤  {ٍُْذِثِشًََِّربىيَِّو 

ٌْ َؤْدَشَص اىنَّبِط َػَيَ َدَْبٍح}قاٍ تعازي  * 96ايبكض٠ {ًََىَزِجذََُّّي

ََِؼني}قاٍ تعازي  * ٌْ َؤْج ٌَِّنَُّي ُْٕغ 82ل  {َقبَه َفِجِؼضَِّرَل 

ٌَ}قاٍ تعازي  * ٌْ َؤْج َِّ َرِجَؼَل ٍِْنُي ًٍَِ ٌَ ٍِنَل  َُّ َجَينَّ َٖ 85ل {ِػنيٍَْٕ

ٕٖ املعًّٛ   * ٔٓ يف االَتشإ , باهلل ألْقض ٚاهلل ألصتش

 :ٔشازٙ 
ٌْ َّنَزِو َىَنْغَفًؼب ِثبىنَّبِطَْخ}قاٍ تعازي  .1 15ايعًل  {َمالَّ َىِئِ ىَّ

 ؾُا سهِ تٛنٝزٙ ؟, َناصع َؤنز بٕٓٛ ايتٛنٝز ( يٓغعؿٔ ) يف قٛي٘  -

ٚدٛب ايتٛنٝز ألْ٘ اعتٛؾ٢ ؽضٚط ايتٛنٝز : ز  
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ََِؼني}قاٍ تعازي  .2 ٌْ َؤْج ََِّ َرِجَؼَل ٍِْنُي ًٍَِ ٌَ ٍِنَل  َّ َجَينَّ َٖ 85ل {ٍَْٕ

 ؾُا سهِ تٛنٝزٙ ؟, َؤنز ٚمل ٜغبل بكغِ ظاٖض ( ألَألٕ ) ايؿعٌ  -

 .سهِ ايتٛنٝز ٚدٛبا ألْ٘ َغبٛم بكغِ ستشٚف ٚاعتٛؾ٢ ؽضٚط ايتٛنٝز : ز  

ٜٚبهٞ َٔ عٛاقبٗا ايًبٝب : قاٍ ايؾاعض  .3 أَٛص يتنشو ايغؿٗا٤ َٓٗا      

عٝح ٜهٕٛ ايتٛنٝز ٚدٛبا ( ٜبهٞ ) ارخٌ ْٕٛ ايتٛنٝز ع٢ً ايؿعٌ  -

ٚاهلل يٝبهري َٔ عٛاقبٗا ايًبٝب : ز  

َِ ارتًـ أْت .4 ِٓٔع أَا ٚاهلل ي٦ٔ ؾعًت سيو ألتعضؾٔ ايهضّ ؾٝو ؾ

تغ١ُٝ اخض٣ َا ٖٞ ( ي٦ٔ ) ٜغُٞ ايٓشا٠ الّ ايتٛنٝز يف . 2تٛنٝز املناصع بٕٓٛ ايتٛنٝزَا سهِ . 1

 ؟

ايالّ املٛط١٦ يًكغِ . 2سهِ ايتٛنٝز ٚدٛبا. 1: ز  

ِْ ِخاَلٍف}قاٍ تعازي . 5 ًََؤْسُجَيُنٌ ِّ  ٌْ َّ ؤَّْذَُِّن َّ}, 124االعضاف {َُٕقطَِّؼ َّ َجَي َٖ ََِؼنيٍَْٕ ٌْ َؤْج ََِّ َرِجَؼَل ٍِْنُي ًٍَِ 85ل{ًَ ٍِنَل 

 َا سهِ تٛنٝز االؾعاٍ املناصع١ بٕٓٛ ايتٛنٝز ؟ -

 ٚدٛب ايتٛنٝز: ز 

 :اوجمٛ اعسابٗٛ 
ََِؼني}قاٍ تعازي . 1 ٌْ َؤْج ٌَِّنَُّي ُْٕغ 82ل {َقبَه َفِجِؼضَِّرَل 

ؾعٌ َناصع َبين ع٢ً ايؿتح التقاي٘ : أغِٜٛٓٗ , الّ ايتٛنٝز ايٛاقع١ يف دٛاب قغِ : ايالّ : ألغِٜٛٓٗ 

( اشلا٤ ) ٚ , ْٕٚٛ ايتٛنٝز سضف ال ستٌ ي٘ َٔ االعضاب ( أْا ) بٕٓٛ ايتٛنٝز ٚايؿاعٌ مُرل َغتذل تكزٜضٙ 

 .مُرل َتقٌ َبين يف ستٌ ْقب َؿعٍٛ ب٘ 

ََنََّل}قاٍ تعازي . 2 َْٕسُج ٌْ َرنَزِو  46َضِٜ {َىِئِ ىَّ

ؾعٌ َناصع َبين ع٢ً ايؿتح التقاي٘ : أصطيٓو , ّ ايتٛنٝز ايٛاقع١ يف دٛاب قغِ ال: ايالّ : ألصطيٓو 

ْٕٚٛ ايتٛنٝز سضف ال ستٌ ي٘ َٔ االعضاب ٚايهاف مُرل َتقٌ َبين يف ستٌ ْقب , بٕٓٛ ايتٛنٝز 

 .َؿعٍٛ ب٘ 

 اوتٍاع تٕنٗد الفعن املطازع بٍُٕ التٕنٗد: احلهي الجاٌ٘ 
: ضيتٓع تٛنٝز ايؿعٌ املناصع بٕٓٛ ايتٛنٝز عايتري ُٖا 
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: اذا ناُ جٕابًا لكطي وطبٕم بأداٚ ٌف٘ حنٕ . 1

ٌَُُد}قاٍ تعازي  * ٌْ اَل َّْجَؼُش اىّيُو ٍَِ َّ ََبِِّي ٌَُْا ِثبىّيِو َجْيَذ ؤَّْ 38ايٓشٌ {ًََؤْقَغ

َُ}قاٍ تعازي  * ًََسثَِّل اَل ُّاٍُِْنٌ 65ايٓغا٤  {َفاَل 

 ألْ٘ َغبٛم بأرا٠ ْؿٞ( اَتٓاع ايتٛنٝز ) سهِ ايؿعٌ املناصع َٔ سٝح ايتٛنٝز بٕٓٛ ايتٛنٝز ٖٛ  *

(وّىٛ جدا ) 85ٜٛعـ {َقبُىٌْا َربهلل َرْفَزُإ َرْزُمُش ٌُُّعَف}قاٍ تعازي  :ع 
 ايتٛنٝز ؟ؾُا سهِ تٛنٝزٙ بٕٓٛ , ( تؿتأ ) اسا عًُت إ ٖٓاى ْؿّٝا َكزصّا قبٌ ايؿعٌ  -

اَتٓاع ايتٛنٝز : ز 

ٚاهلل ئ ٜقًٛا إيٝو ظُعِٗ  :ع 

 َا سهِ تٛنٝز ايؿعٌ املناصع بٕٓٛ ايتٛنٝز ؟ -

 .اَتٓاع ايتٛنٝز ألْ٘ َٓؿٞ : ز 

 اذا فصن فاصن بني الالً الٕاقعٛ يف جٕاب الكطي ٔبني الفعن املطازع. 2
 .َباؽض٠ بايؿعٌ املناصع إ ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ ال تتقٌ : سيع٢ٓ 

5اينش٢ {ًََىَغٌَْف ُّْؼِطَْل َسثَُّل َفَزْشَػَ}قاٍ تعازي  *

ؾافٌ بري ) سضف اعتكباٍ ال ستٌ ي٘ َٔ االعضاب : عٛف , ايالّ ٚاقع١ يف دٛاب قغِ ستشٚف  :االعساب 

 (.ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ ٚبري ايؿعٌ املناصع 

 .ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ مل تتقٌ َباؽض٠ بايؿعٌ املناصع اَتٓاع ايتٛنٝز ألٕ  :احلهي 

 ٜطٌ بزصبٞ َٔ ستبتهِ سنُض ي٦ٔ غبتِ عين يؿٞ نٌ يؿت١: قاٍ ايؾاعض  :ع

؟  َا سهِ تٛنٝز ايؿعٌ املناصع بٕٓٛ ايتٛنٝز -

ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ بٕٓٛ ايتٛنٝز يٛدٛر ؾافٌ بري ( ٜطٌ ) اَتٓاع تٛنٝز ايؿعٌ املناصع : ز 

 ( .ؽب٘ ادت١ًُ ) ٚبري ايؿعٌ املناصع ٚايؿافٌ ٖٛ 

يؿٞ نٌ يؿت١ ٜطٌ  :االعساب

َناف : يؿت١ , اعِ زتضٚص ٖٚٛ َناف : نٌ , سضف دض : يف , الّ ايتٛنٝز ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ : ايالّ 

 ( .ٜطٌ ) ايكغِ ٚبري ايؿعٌ املناصع ؾافٌ بري ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب ( يف نٌ يؿت١ ) , ايٝ٘ زتضٚص 

ٚيكز أبُٝت ع٢ً ايط٣ٛ راخً٘       ست٢ اْاٍ ب٘ نضِٜ االنٌ : قاٍ ايؾاعض  *
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ٖٚٛ ؾافٌ بري ايالّ ايٛاقع١ يف ) سضف حتكٝل ٚتٛنٝز : قز , ٚاقع١ يف دٛاب ايكغِ : ايالّ  :االعساب 

 ( .دٛاب ايكغِ ٚبري ايؿعٌ املناصع أبٝت 

 : وّىٛ يف ِرٓ اآلٖٛ الهسميٛ والحعٛ 

 85ٜٛعـ  {َقبُىٌْا َربهلل َرْفَزُإ َرْزُمُش ٌُُّعَف}قاٍ تعازي  *

اسا عبل ايؿعٌ املناصع بكغِ ٚمل تتقٌ ب٘ ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ ٚمل ٜؤنز بٕٓٛ ايتٛنٝز ؾايؿعٌ 

 .ٜهٕٛ َٓؿٞ بٓؿٞ ستشٚف ٚضيتٓع تٛنٝزٙ 

 ؾكًت شلا تاهلل ٜٛصٟ َغاؾْض           اسا امُضت٘ االصض َا اهلل فاُْع: قاٍ ايؾاعض  *

 َغبٛم بكغِ ٚمل تتقٌ بايؿعٌ املناصع ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ  :اٌتبْ 

 اسا عبل ايؿعٌ بكغِ ٚاتقًت ب٘ ايالّ أّ مل تتقٌ ٚمل ٜؤنز ؾاْ٘ راٍ ع٢ً اذتامض  :والحعٛ 

 اَضئ                 ٜظخضف قٛال ٚال ٜؿعٌ ضيٝٓا ألبػض نٌ  *

 ( َغبٛم بكغِ ٚاتقًت ب٘ ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ ٚمل ٜؤنز ) راال ع٢ً اذتاٍ  *

 جٕاش تٕنٗد الفعن املطازع بٍُٕ التٕنٗد : احلهي الجالح 
أٟ حيل يٓا إ ْؤنزٙ بٕٓٛ ايتٛنٝز ؾٝب٢ٓ ع٢ً ايؿتح أٚ ال ) ٜؤنز ايؿعٌ املناصع بٕٓٛ ايتٛنٝز دٛاطّا 

 : ٚجيٛط ايتٛنٝز ٚعزّ ايتٛنٝز اسا عبل ٚاسز َٔ أَضٜٔ ُٖا ( ْؤنزٙ ؾٝبك٢ ع٢ً سايت٘ االٚزي 

 الػسطٗٛ اجلاشوٛ ( إوَّا ) اذا ناُ الفعن املطازع وطبٕقًا بـ . 1
  (إوَّا ) ؾأرغُت ٚافبشت  وا الصائدٚ غري الهافٛ+ إُ الػسطٗٛ اجلاشوٛ : َٔ  (ا إَّ) تتهٕٛ 

ََب}قاٍ تعازي  * ًْ ِماَلُى ََب َؤ َّ ِػنَذَك اْىِنَجَش َؤَدُذُى  23االعضا٤  {ِبَّب َّْجُيَغ

ٌْ}قاٍ تعازي  *  46ْٜٛػ  {ًَِبَّب ُّشَِّنََّل َثْؼَغ اىَِّزُ َِّؼُذُى

ًٌٍْ ِخَْبًَّخ}قاٍ تعازي  * َّ ٍِِ َق  58االْؿاٍ  {ًَِبَّب َرَخبَف

ٌْ َّزَّمَُّشًُ}قاٍ تعازي  * ٌْ َىَؼيَُّي ِْ َخْيَفُي ٌْ ِفِ اْىَذْشِة َفَششِّْد ِثِيٌ َّ  57االْؿاٍ  {َفِةَّب َرْضَقَفنَُّي

ُِ َّْضٌؽ َفبْعَزِؼْز ِثبىيَِّو}قاٍ تعازي  * َِ اىشََّْْطب ٌَ اىغََُِّْغ اْىَؼِيٌْ ًَِبَّب َّنَضَغنََّل ٍِ  36ؾقًت  {بَُِّّو ُى

َٓا ) ادت١ًُ اييت حتتٟٛ ع٢ً  :اٌتبْ   : حتتٟٛ ع٢ً اعًٛبري يًتٛنٝز ( إ
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ايتٛنٝز بٕٓٛ ايتٛنٝز دٛاطا يًؿعٌ املناصع إ نإ َؤنزا بٕٓٛ ايتٛنٝز :االٔه 

( إٕ ايؾضط١ٝ ) ايظا٥ز٠ غرل ايهاؾ١ املزغ١ُ بـ ( َا ) ايتٛنٝز باذتضٚف ايظا٥ز٠ باذتضف  :الجاٌ٘

 .ٚعٓأخشٙ بأعًٛب ايتٛنٝز باذتضٚف ايظا٥ز٠ 

إٕ ايؾضط١ٝ املزغ١ُ بـ َا ايظا٥ز٠ غرل ايهاؾ١ ٚاييت إ عبكت ايؿعٌ ) املته١ْٛ َٔ  ( : إّوا )اٌتبْ عمٜ 

ايؾضط١ٝ ايتٛنٝز١ٜ ٖٚٞ ( ٜهٔ + َُٗا ) املته١ْٛ َٔ  ( أّوا) ٔبني املناصع ٜؤنز بٕٓٛ ايتٛنٝز دٛاطّا

أٚ ٜعضب َبتزأ , سضف تٛنٝز تزخٌ ع٢ً االزلا٤ ٜٚعضب ٌَ بعزٖا َؿعٛاّل ب٘ َٓقٛبّا ؾعً٘ َكذلٕ بايؿا٤

 .اسا نإ االعِ بعزٖا َضؾٛعا ٚخدلٙ َكذلٕ بايؿا٤ 

: اُ ضبل املطازع بطمب ٔلمطمب إٌاع . 2
تسج٘, متين , حتطٗض , عسض , دعاء , ٌّ٘ , أوس , اضتفّاً : ملناصع َغبٛقا بـ إ ٜهٕٛ ا

 ؾاسا عبل املناصع بأسز ٖشٙ االعايٝب ؾٝهٕٛ سهُ٘ دٛاط ايتٛنٝز بٕٓٛ ايتٛنٝز

( َت٢ ) ٌٖ ٚ اشلُظ٠ ْٚارصّا بـ :االضتفّاً . أ

دٛاط ايتٛنٝز ( : ٌٖ ابٝذي )  ص٣ اْٞ اسا يبعٝز   ـــمــبٛارٟ اٍ أال يٝت ؽعضٟ ٌٖ أبٝذٓي ي١ًّٝ       *

ٕٓ خًٝاّل ل * ٕٓ )  ٚاخًك ايٖٛر يف ايغض ٚاالعالٕ   إ عٗزنِ        ــأتٗذض  دٛاط ايتٛنٝز( : أتٗذض

أ ؾــبـعــز نٓز٠ شيزسٔ قبٝال * ٌٓ ؽــــعـــضى َــزســـ٘      ســــــ

 َناصع َبين ع٢ً ايؿتح التقاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝز دٛاطّاؾعٌ ( : تٗذضٕ , أبٝذي ) 

َٚا َٝاٙ زت١ٓ      ٖٚـٌ تبزٕٚ يٞ ؽاَ٘ ٚطؿٌٝ ــــصرٕ ٟأٌٖٚ  *

: االعساب 
ؾعٌ َناصع َبين ع٢ً ايؿتح التقاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝز : َأِصَر , سضف اعتؿٗاّ ال ستٌ ي٘ َٔ االعضاب : ٌٖ 

 .ْٕٚٛ ايتٛنٝز سضف ال ستٌ ي٘ َٔ االعضاب ( اْا  )ٚايؿاعٌ مُرل َغتذل ٚدٛبا تكزٜضٙ 

إ نإ ) تتقٌ الّ االَض بايؿعٌ املناصع ؾٝهٕٛ سهُ٘ دٛاط ايتٛنٝز بٕٓٛ ايتٛنٝز  :الً األوس . ب

( َؤنزا بٕٓٛ ايتٛنٝز 

إ تؿضم بٝٓٗا ٚبري الّ ايتٛنٝز  فٗجبإ الّ االَض ٖٞ الّ َهغٛص٠ تزخٌ ع٢ً ايؿعٌ املناصع  :ٔاعمي 

 .املؿتٛس١ اييت ال ستٌ شلا َٔ االعضاب 

ٔلهَ اٌتبْ عمٜ االعساب 
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ؾعٌ َناصع َبين ع٢ً ايؿتح التقاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝز دٛاطا يف ستٌ : تغتكُٔ , الّ االَض : ايالّ : يتغتكُٔ 

 .دظّ ألٕ الّ االَض اسا رخًت ع٢ً ايؿعٌ املناصع جتظَ٘ 

 يتششصٕ َزٜح ْؿغو  *

 ؾعٌ َناصع َبين ع٢ً ايؿتح التقاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝز دٛاطا يف ستٌ دظّ : حتشصٕ , الّ االَض : ايالّ 

 :ٔشازٙ 
ٜا غالّ ؽاطضٙ يف ايشٟ بك٢ َٔ : يغٓا َٔ ايؾعض يف ؽ٤ٞ َٚايو يف بٝت املاٍ َٔ سٍل ؾًُا أحٓل عًٝ٘ قاٍ  .1

 .اصطاقٓا ٚيٓقدلٕ ع٢ً اينٝل ٚال ق٠ٛ إال باهلل 

 ؟ ( يٓقدلٕ ) ٚنٝز ايؿعٌ َا سهِ ت -

 دٛاط ايتٛنٝز ألْ٘ َغبٛم بالّ االَض : ز 

 ؾعٌ َناصع َبين ع٢ً ايؿتح التقاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝز يف ستٌ دظّ : ْقدلٕ , الّ االَض : ايالّ : ٜٚعضب 

  (وّي ) يٝعًُٔ ايٓاؼ إ ايتك٢          ٚايدل ناْا خرل َا ٜشخض        .2
 ؾُا سهِ ايتٛنٝز ؟, أٚ َهغٛص٠ عٛا٤ ناْت ايالّ َؿتٛس١  -

ٚدٛب : ؾٗٞ الّ ايتٛنٝز ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ احملشٚف ؾٝهٕٛ اذتهِ : اسا ناْت ايالّ َؿتٛس١ : ز 

ؾعٌ َناصع َبين ع٢ً ايؿتح التقاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝز ْٕٚٛ ايتٛنٝز ال : ٜعًُٔ :ايتٛنٝز ٜٚهٕٛ االعضاب 

 ستٌ ي٘ َٔ االعضاب 

ؾعٌ َناصع َبين ع٢ً ايؿتح يف ستٌ : ٜعًُٔ : ؾٗٞ الّ االَض ٜٚهٕٛ االعضاب : عٛص٠ اَا اسا ناْت ايالّ َو

 دظّ ٚايتٛنٝز ؾٝ٘ دٛاطّا

الّ ايتٛنٝز ٖٞ الّ َؿتٛس١ ال ستٌ شلا َٔ االعضاب ٚتغ٢ُ ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب قغِ اسا  :والحعٛ 

ايؿعٌ املناصع إ رخًت عًٝ٘ اٚ تهٕٛ اَا الّ االَض ؾٗٞ الّ َهغٛص٠ جتظّ , اتقًت بؿعٌ َناصع أٚ أَض 

عان١ٓ اسا عبكت عضٚف ايعطـ ٜٚهٕٛ سهِ ايتٛنٝز َعٗا دٛاط ايتٛنٝز بٕٓٛ ايتٛنٝز ٚاملناصع ؾٝٗا 

 .ٜعضب َبين ع٢ً ايؿتح يف ستٌ دظّ 

 : ٔشازٙ 
َّ ِىَْْقَطْغ َفْيَْنُظْش َىْو ُّْز}قاٍ تعازي  * ََبء ُص َُْذْد ِثَغَجٍت ِبَىَ اىغَّ َِّ َمُْْذُه ٍَب َِّغْظَفْيَْ  15اذتر  {ِىَج

 َا سهِ تٛنٝز االؾعاٍ بٕٓٛ ايتٛنٝز ؟ -

 جيٛط تٛنٝزِٖ بٕٓٛ ايتٛنٝز أٚ عزّ ايتٛنٝز ألِْٗ عبكٛا بالّ االَض ( يٝٓعض , يٝكطع , ؾًُٝزر ) : ز 

 .ؾكز أؤنز بٕٓٛ ايتٛنٝز دٛاطا ألْ٘ َغبٛم باالعتؿٗاّ ( : ٌٖ ٜشٖدي ) أَا ايؿعٌ 

 (  تضر نجرلا يف االَتشإ ايٛطاصٟ)    (ال الٍاِٗٛ اجلاشوٛ الداخمٛ عمٜ الفعن املضازع ) الٍّ٘ . جـ
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َُ}قاٍ تعازي  * ٌَُ ََُو اىظَّبِى َّب َّْؼ َّ اىّيَو َغبِفاًل َػ  42ابضاِٖٝ  {ًَاَل َرْذَغَج

ر دٛاطا يف ستٌ دظّ ؾعٌ َناصع َبين ع٢ً ايؿتح التقاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٞ: حتغدي , ْا١ٖٝ داط١َ : ال 

 ْٕٚٛ ايتٛنٝز ال ستٌ شلا َٔ االعضاب ( أْت ) ٚايؿاعٌ مُرل َغتذل ٚدٛبا تكزٜضٙ 

 : ٔشازٙ 
 َا املٛت إال إ تعٝؿ سيٝاّل              ال حتغدي سٖاب ْؿغو َٝت١      

 ؟( حتغب ) َا سهِ تٛنٝز ايؿعٌ  -

ؾعٌ َناصع َبين ع٢ً ايؿتح يف ستٌ دظّ : حتغدي ,  ْا١ٖٝ داط١َ: ال : سهِ ايتٛنٝز دٛاطّا ٚاعضاب٘ : ز 

 .بال ايٓا١ٖٝ 

 

 

 :غٕاِد غعسٖٛ 
 بزاـاعــإٜاى ٚايـُــٝــتــات ال تــكـضبـٓـٗا                       ٚال تعبز ايؾٝطإ ٚاهلل ف *

 ٟ عبٌٝ اذتب ايكاٙ ـا فـّــال حتغيب َــشـبــا ٜؾتهٞ ٚفبا                       أٖٕٛ ب *

 ى بايٓزّ ـٟـــأتــصٙ ٟـــال تعًُٔ اسا َــــا نـٓـت َكتزصا                       ؾايعًِ آذ *

* ٌٍ  ال تــغـٗضٕ عــًــ٢ ٜأؼ تعاْـكـ٘                       َا أٖٕٛ ايعُض إ ضينٞ بال أَ

 تــشَٓ٘ َــٔ غـٝـض تــذضٜب ال تــُـزســٔ اَض٤ا ست٢ جتضب٘                       ٚال *

 ال تــٝــأعــٔ اسا َـــا نٓت سا ارب                       عــًـ٢ ضتٛيو إ تض٢َ ازي ايؿًو  *

 ال تأعؿٔ ع٢ً غزص ايظَإ يطاملا                       صققت ع٢ً دجح االعٛر نالب *

 ٕ ايبعٛم١ تــزَـٞ َك١ً االعز ال تــشــكــضٕ فػرلا يف شتاف١ُ                       ا *

 ( لعن , لٗت ) التىين ٔالرتج٘ . د
سيع٢ٓ إ ٜأتٞ . ٖٞ َٔ االسضف املؾب٘ بايؿعٌ تزخٌ ع٢ً ادتٌُ االزل١ٝ ؾتٓقب املبتزأ ٚتضؾع ارتدل 

 بعزٖا اعِ اٚ مُرل ٜهٕٛ ازلٗا ثِ ٜأتٞ ارتدل طي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا َؤنز بٕٓٛ ايتٛنٝز دٛاطا

 يعًو تٓذشٔ يف االَتشإ      ٚجيٛط       يعًو تٓذح يف االَتشإ  *

 يٝتو تٓذشٔ يف االَتشإ     ٚجيٛط       يٝتو تٓذح يف االَتشإ  *

 ( أال , لٕوا , لٕال , ِّما  ) ادٔاتْ : التحطٗض . ِـ
 ٖال تغاعزٕ ايؿكرل  *

ٍِٖال شيٓٔ بٛعٕز غرل شتًؿ٘        نُا عٗزتو يف اٜاّ سٟ  *  عً
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 ( لٕال , لٕ , أوا , أال ) ٔادٔاتْ : العسض . ٔ
 أال تضظئ ايؿكضا٤ *

 أَا تغاعزٕ ادتاص *

 قاعدٚ
 إ ايؿعٌ املناصع اسا اتقًت ب٘ ْٕٛ ايتٛنٝز ٜب٢ٓ ع٢ً ايؿتح التقاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝز . 1

( ال ) يف ستٌ دظّ ألٕ  ايٓا١ٖٝ ٜب٢ٓ ع٢ً ايؿتح( ال ) اسا عبل ايؿعٌ املناصع بالّ االَض املهغٛص٠ أٚ . 2

 .ايٓا١ٖٝ ٚالّ االَض جتظّ ايؿعٌ املناصع 

 
 وتٜ ٖهُٕ الفعن املطازع وعسب وؤند اذا اتصمت بْ ٌُٕ التٕنٗد ؟: ع 

اسا نإ َٔ االؾعاٍ ( أٟ ال ٜب٢ٓ ع٢ً ايؿتح اسا اتقًت ب٘ ْٕٛ ايتٛنٝز ) ٜهٕٛ ايؿعٌ املناصع َعضب : ز 

, أيـ االثٓري , ٚاٚ ادتُاع١ ) ارتُغ١ يٛدٛر ؾافٌ بري ْٕٛ ايتٛنٝز ٚبري ايؿعٌ املناصع ٖٚٛ اينُا٥ض 

 ( تتقٌ َباؽض٠ بايؿعٌ املناصع  أٟ إ ْٕٛ ايتٛنٝز ال) ٚاييت تعضب يف ستٌ صؾع ؾاعٌ ( ٜا٤ املداطب١ 

 : الػسح 
 ؾعٌ َناصع َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ اين١ُ : ٜزصُؼ 

ؾعٌ َناصع َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ ثبٛت ايٕٓٛ ألْ٘ َٔ االؾعاٍ ارتُغ١ ٚايٛاٚ مُرل َتقٌ : ٜزصعٕٛ 

 .َبين يف ستٌ صؾع ؾاعٌ 

 َُ+ ُْ = َّ : ٖؤند بٍُٕ التٕنٗد الجكٗمٛ : عٍد التٕنٗد 
*  ِٕٛ َٕٜزصع  ِٕ 

*        َٕ  ِٕ  ِٕٛ  حتشف ْٕٛ االؾعاٍ ارتُغ١ ملٓع تٛايٞ االَجاٍ                        ٜزصع

*      َٕ  ِٕ ِٛ   حتشف ايٛاٚ ملٓع ايتكا٤ ايغانٓري ألٕ ايٛاٚ عان١ٓ ٚايٕٓٛ عان١ٓ ٜٚعٛض                       ٜزصع

ٖٔ ) باين١ُ ؾٛم اذتضف ايشٟ قبٌ ايٛاٚ ؾتقبح عٔ ايٛاٚ   ( ٜزصُع

 ٖٔ ؾعٌ َناصع َعضب َؤنز َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ ايٕٓٛ احملشٚؾ١ ملٓع تٛايٞ االَجاٍ ٚايؿاعٌ ٚاٚ : ٜزصُع

 .ْٕٚٛ ايتٛنٝز ايجك١ًٝ سضف ال ستٌ ي٘ َٔ االعضاب , ادتُاع١ احملشٚف ملٓع ايتكا٤ ايغانٓري 

 : تفصٗن الػسح 
ٖٔ ) بٕٓٛ ايتٛنٝز ايجك١ًٝ ٜهتب ( ٜزصعٕٛ ) نزْا ايؿعٌ عٓزَا ا ؾادتُعت ؾٝ٘ ثالخ ْْٛات ( ٜزصعْٛ

 (ْٕٛ ايتٛنٝز املؿتٛس١ + ْٕٛ ايتٛنٝز ايغان١ٓ + ْٕٛ االؾعاٍ ارتُغ١ ) ٖٚشا َا ٜغ٢ُ تٛايٞ االَجاٍ 
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ٕٖ ) ب سشؾٓا ْٕٛ االؾعاٍ ارتُغ١ ملٓع تٛايٞ االَجاٍ ؾافبح ايؿعٌ ٜهت: املضس١ً االٚزي  ِٛ ؾايتك٢ ( ٜزصع

ؾششؾٓا ٚاٚ ادتُاع١ ملٓع ايتكا٤ ايغانٓري , عانٓإ ُٖا ٚاٚ ادتُاع١ ٚايٕٓٛ االٚزي يٕٓٛ ايتٛنٝز ايجك١ًٝ 

ٖٔ ) ؾافبح ( ايغري ) ٚعٛمٓا عٓٗا باين١ُ ع٢ً اذتضف   ( .ٜزصُع

ٜؾاصنٕٛ  : وجاه آخس*

: التػريات اليت حتصن 
َٔ( = ٕٖ ) ٚتهتب ( َٕ + ِٕ ) ٜؤنز ايؿعٌ املناصع بٕٓٛ ايتٛنٝز ايجك١ًٝ املته١ْٛ َٔ . 1 ِْ ٜؾاصنٛ

ٕٖ ) ؾٝهتب ( تعزر ايْٓٛات ) حتشف ْٕٛ ايؿعٌ املناصع ٚسيو يتٛايٞ االَجاٍ . 2 ِٛ ( ٜؾاصن

ٖٔ ٜؾا) ختًقا َٔ ايتكا٤ ايغانٓري ٜٚعٛض باين١ُ ؾٝهتب ( ايٛاٚ ) جيب سشف اينُرل . 3 ( صُن

 ٖٔ ؾعٌ َناصع َعضب َؤنز َضؾٛع بايٕٓٛ احملشٚؾ١ ملٓع تٛايٞ االَجاٍ ٚايؿاعٌ ٚاٚ ادتُاع١ : ٜؾاصُن

 .احملشٚف ملٓع ايتكا٤ ايغانٓري ْٕٚٛ ايتٛنٝز سضف ال ستٌ ي٘ َٔ االعضاب 

( ٌفظ الطسٖكٛ ) اذا اتصمت بْ ٖاء املخاطبٛ 
ٖٔ    = عٓز ايتٛنٝز : تؾاصنري  * ِٓ َٔ تؾاصنٝ ِْ  ِٔٝ تؾاصن

ٕٖ= حتشف ْٕٛ االؾعاٍ ارتُغ١ ؾتهتب  تؾاصنرٖي   ِٔ ِٝ تؾاصن

ٖٔ ) ثِ حتشف ايٝا٤ ايغان١ٓ ملٓع ايتكا٤ٖا بايٕٓٛ االٚزي ايغان١ٓ يٕٓٛ ايتٛنٝز ؾتهتب  ْٚعٛض ( تؾاصٔن

 .عٓٗا بايهغض٠ 

اذا اتصمت بالفعن املضازع ألف االثٍني 
َٕ= عٓز ايتٛنٝز بٕٓٛ ايتٛنٝز : تزصعإ  *  ِٕ تزصعإ 

ٕٖ ) ضتشف ْٕٛ االؾعاٍ ارتُغ١ ملٓع تٛايٞ االَجاٍ ؾٝهتب  ٚال حتشف ايـ االثٓري ألْٗا غرل ( تزصعا

عان١ٓ 

 ٖٕ ؾعٌ َناصع َعضب َؤنز َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ ايٕٓٛ احملشٚؾ١ ملٓع تٛايٞ االَجاٍ ٚايؿاعٌ : تزصعا

ايـ االثٓري مُرل َتقٌ ْٕٚٛ ايتٛنٝز سضف ال ستٌ ي٘ َٔ االعضاب 

 نٗف ٌفسم بني املطازع املبين املؤند ٔبني املطازع املعسب املؤند ؟: ع 
ؾاسا نإ اذتضف ايشٟ ٜغبل ْٕٛ ايتٛنٝز َنَُّٛا ؾٗٛ َعضب  ,َٔ اذتضن١ اييت قبٌ ْٕٛ ايتٛنٝز : ز 

ٚاين١ُ عٛمّا عٔ ٚاٚ ادتُاع١ أَا اسا نإ اذتضف ايشٟ قبٌ ْٕٛ ايتٛنٝز َهغٛصّا ؾٗٛ َعضب ٚايهغض٠ 

 .ؾٗٛ َؤنز َبين ( ؾتش١ ) عٛما عٔ ٜا٤ املداطب١ أَا اسا ناْت 

الٕ ْٕٛ ايتٛنٝز اتقًت َباؽض٠ ) يتٛنٝز ؾعٌ َناصع َبين ع٢ً ايؿتح التقاي٘ بٕٓٛ ا :ٜزصَعٔ  *

( بايؿعٌ رٕٚ ٚدٛر ؾافٌ 
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*  ٖٔ ؾعٌ َناصع َعضب َؤنز َضؾٛع بايٕٓٛ احملشٚؾ١ ملٓع تٛايٞ االَجاٍ ٚايؿاعٌ ٚاٚ ادتُاع١  :ٜزصُع

 .احملشٚف ملٓع ايتكا٤ ايغانٓري ْٕٚٛ ايتٛنٝز سضف ال ستٌ ي٘ َٔ االعضاب 

*  ٖٔ نز َضؾٛع بايٕٓٛ احملشٚؾ١ ملٓع تٛايٞ االَجاٍ ٚايؿاعٌ ٜا٤ املداطب١ ؾعٌ َناصع َعضب َؤ :َٜزصٔع

احملشٚؾ١ ملٓع ايتكا٤ ايغانٓري 

*  ٖٕ ؾعٌ َناصع َعضب َؤنز َضؾٛع ٚعال١َ صؾع٘ ايٕٓٛ احملشٚؾ١ ملٓع تٛايٞ االَجاٍ ٚايـ  :ٜزصعا

 .االثٓري مُرل َتقٌ َبين يف ستٌ صؾع ؾاعٌ 

ب املؤند اوجمٛ حٕه الفعن املطازع املعس
َّ ٍَب َّْذِجُغُو}قاٍ تعازي  * ٌُ اْىَؼَزاَة ِبَىَ ُؤٍَّخ ٍَّْؼُذًَدٍح ىََُّْقٌُى ِْ َؤخَّشَّْب َػْنُي 8ٖٛر {ًََىِئ

ًََؤْثَقَ}قاٍ تعازي  * َّ ؤََُّّنب َؤَشذُّ َػَزاًثب  َُ 71ط٘  {ًََىَزْؼَي

َّ َطَجًقب َػِ َطَجق}قاٍ تعازي  * 19االْؾكام  {َىَزْشَمُج

ِِ اىنَِّؼٌْ}قاٍ تعازي  * ٍَِئٍز َػ ٌْ َّ َّ َّ َىُزْغَإُى 8ايتهاثض {ُص

َّ َّبدٍِِني}قاٍ تعازي  * َّب َقِيٍْو َىُْْظِجُذ 40املؤَٕٓٛ {َقبَه َػ

ٜؤنز بٕٓٛ ايتٛنٝز دٛاطا نُا قًٓا ( الّ االَض ) ايٓا١ٖٝ أٚ ( ال ) إ ايؿعٌ املناصع اسا عبل بـ  :والحعٛ 

 ْتعاٌَ َع٘ اسا نإ َٔ االؾعاٍ ارتُغ١ ؟ؾهٝـ , عابكا 

 اذا كاُ الفعن املضازع جمسد ٔضبل بالً االوس فٗؤكد بٍُٕ التٕكٗد جٕاشًا
عٓز ايتٛنٝز ْكٍٛ  * َٔ: يٝؾاصى يٝؾاصن

ؾعٌ َناصع َبين ع٢ً ايؿتح التقاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝز ْٕٚٛ ايتٛنٝز سضف ال : ٜؾاصنٔ , الّ االَض : ايالّ 

 .ي٘ َٔ االعضاب  ستٌ

أوا اذا كاُ وَ االفعاه اخلىطٛ 
ؾعٌ َناصع زتظّٚ ٚعال١َ دظَ٘ سشف ايٕٓٛ الْ٘ َٔ االؾعاٍ : ٜؾاصنٛا , الّ االَض : ايالّ : يٝؾاصنٛا 

 .ارتُغ١ 

ٖٔ ) ْتبع ْؿػ ارتطٛات ايغابك١ ؾٝهتب : عٓز ايتٛنٝز  ( يتؾاصُن

ٖٔ ) ع٢ً االعضاب  :اٌتبْ  ؾعٌ َناصع زتظّٚ ٚعال١َ : تؾاصنٔ , الّ االَض ادتاط١َ : ايالّ ( : يتؾاصُن

 .َٔ االؾعاٍ ارتُغ١ ٚايؿاعٌ ٚاٚ ادتُاع١ احملشٚف ملٓع ايتكا٤ ايغانٓري  ألْ٘دظَ٘ سشف ايٕٓٛ 
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ٖٔ ) ايٓا١ٖٝ ادتاط١َ  ( ال ) ْٚؿػ االعضاب اسا عبل بـ   ( .ال تؾاصُن

 : ٔشازٙ 
ٖٔ ملاٍض أٜٔ فدلنِ       .1  ال سٓبشا أٌَ إ ؾات  ٚال ناْا               ال تأعؿ

 أَبين ايؿعٌ املناصع اّ َعضب ؟ ٚازي َاسا اعٓز ؟ -

 .َعضب ألْ٘ َغٓز ازي ٚاٚ ادتُاع١ احملشٚف ملٓع ايتكا٤ ايغانٓري : ز 

ٌْ }قاٍ تعازي . 2 َُ َىُن ُْ آَر ٌْ َىُو َقْجَو َؤ ٍَنُز ِْ ِخاَلٍف َقبَه آ ًََؤْسُجَيُنٌ ِّ  ٌْ َّ ؤَّْذَُِّن َُٖقطَِّؼ ٌُ اىغِّْذَش َف ََُن ٌُ اىَِّزُ َػيَّ بَُِّّو َىَنِجرُيُم

ًََؤْثَقَ َّ ؤََُّّنب َؤَشذُّ َػَزاًثب  َُ ًََىَزْؼَي ٌْ ِفِ ُجُزًِع اىنَّْخِو  َُٕطيَِّجنَُّن  71ط٘  {ًَ

 ٚت ارا٠ تٛنٝز عا١ًَ اعتدضدٗا ؾُٝا تٌ. مث١ مُرل ستشٚف رٍ عًٝ٘           ب. أ

 اعتدضز االؾعاٍ املؤنز٠ بٕٓٛ ايتٛنٝز ٚبري سهُٗا ٚاعضابٗا . دـ

ٖٔ ) يف ايؿعٌ ( ٚاٚ ادتُاع١ ) اينُرل احملشٚف . أ: ز  ُُ  ( .َعضب َؤنز ) ملٓع ايتكا٤ ايغانٓري ( يٓعً

ٕٖ ) إْ٘ ايتٛنٝز باذتضف . ب  ( إ

ٖٔ . دـ  ( بين َؤنز ّ) ٚدٛب ايتٛنٝز     : ألقطع

 ( َبين َؤنز ) ٚدٛب ايتٛنٝز : ألفًّبٓهِ        

        ٖٔ ُُ  ( َعضب َؤنز ) ٚدٛب ايتٛنٝز       :يٓعً

َّ}قاٍ تعازي . 3 ٌُ اْىَؼَزاَة ِبَىَ ُؤٍَّخ َّْؼُذًَدٍح ىََُّْقٌُى ِْ َؤخَّشَّْب َػْنُي   8ٖٛر  {ًََىِئ

 ايتٛنٝز ؟َا ساي١ ايؿعٌ املناصع املتقٌ بٕٓٛ . أ

 .زلٗا سيقطًح آخض رصعت٘ ( ي٦ٔ ) ايالّ يف قٛي٘ تعازي . ب

 .ايالّ املٛط١٦ يًكغِ . َعضب َؤنز      ب: يٝكُٛئ . أ: ز 

ٖٔ : َا ايؿضم بري . 4 ًَ ٖٔ ؟, ألدع ُُ  يٝعً

ٖٔ : ز  ًَ ٖٔ , َبين ع٢ً ايؿتح يعزّ ٚدٛر ؾافٌ : ألدع ُُ ( ٚاٚ ادتُاع١ ) َؤنز َعضب يٛدٛر ؾافٌ : يٝعً

 بري ايؿعٌ ٚبري ْٕٛ ايتٛنٝز 

 .بٕٓٛ ايتٛنٝز ( ال تبعجٛا ) أنز ايؿعٌ  .5

ؾعٌ َناصع زتظّٚ : ايٓا١ٖٝ ادتاط١َ ؾشهُ٘ دٛاط ايتٛنٝز ٚاعضاب٘ ( ال ) اْتب٘ ايؿعٌ َغبٛم بـ : ز 

ٖٔ ) عشف ايٕٓٛ أَا عٓز ايتٛنٝز ؾٓكٍٛ   ( ال تبعُج

َّ ِثَيب}قاٍ تعازي . 6 ٌْ آٌَّخ ىَُّْاٍُِْن ٌْ َىِئِ َجبءْرُي ََبِِّي ٌَُْا ِثبىّيِو َجْيَذ ؤَّْ  109االْعاّ  {ًََؤْقَغ

 َا سهِ تٛنٝز ايؿعٌ املناصع ؟ ٚملاسا ؟ -
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, ٚاقع١ يف دٛاب ايكغِ َباؽض٠ بزٕٚ ؾافٌ َغبٛم بكغِ ٚاتقًت ب٘ ايالّ اٍٚدٛب ايتٛنٝز ألْ٘ : ز 

بري املناصع ٚبري ( ٚاٚ ادتُاع١ ) يٛدٛر ؾافٌ ( َعضب َؤنز ) َٚجبت ٚرااّل ع٢ً االعتكباٍ ٚسايت٘ 

 .ْٕٛ ايتٛنٝز 

 تٕنٗد فعن االوس بٍُٕ التٕنٗد
 ٜؤنز ؾعٌ االَض بزٕٚ قٝز اٚ ؽضط دٛاطا ٖٚٛ َبين را٥ُا عٛا٤ اتقًت ب٘ ْٕٛ ايتٛنٝز اّ مل تتقٌ 

 ( املعتن , وَ االفعاه اخلىطٛ , اجملسد ) حاالت تٕكٗد فعن االوس 
 ( فعن جمسد ) اذا اتصمت بْ ٌُٕ التٕكٗد وباشسٚ بدُٔ فاصن . 1
 ( ؾعٌ أَض َبين ع٢ً ايؿتح التقاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝز دٛاطا ) ارصَعٔ : عٓز ايتٛنٝز ارصؼِ         *

 .فٗبٍٜ عمٜ حرف الٍُٕ ( ٔجٕد فاصن بني فعن االوس ٔبني ٌُٕ التٕكٗد ) اوا اذا كاُ وَ االفعاه اخلىطٛ . 2
 ؾعٌ أَض َبين ع٢ً سشف ايٕٓٛ ألْ٘ َٔ االؾعاٍ ارتُغ١ : ؽاصنٛا  *

 : ْكٍٛ عٓز ايتٛنٝز    

 ؾعٌ أَض َبين ع٢ً سشف ايٕٓٛ ٚايؿاعٌ ٚاٚ ادتُاع١ احملشٚف ملٓع ايتكا٤ ايغانٓري : ٕٖ ؽاصُى *

*  ٖٔ ؾعٌ أَض َبين ع٢ً سشف ايٕٓٛ التقاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝز ٚايؿاعٌ ٜا٤ املداطب١ احملشٚؾ١ ملٓع : ؽاصٔن

 ايتكا٤ ايغانٓري 

*  ٖٕ ع١ ٚايـ االثٓري مُرل َتقٌ َبين يف َٔ االؾعاٍ ارتِ ألْ٘ؾعٌ أَض َبين ع٢ً سشف ايٕٓٛ : ؽاصنا

 .ستٌ صؾع ؾاعٌ 

 ؾعٌ االَض املعتٌ ٜب٢ٓ ع٢ً سشف سضف ايع١ً ٚايتعٜٛض باذتضن١ اجملاْغ١ : فعن االوس املعتن . 3

ِّ, اعَع , أرُع  *  أص

 ؾاسا طًب َٓا يف ايغؤاٍ تٛنٝز ؾعٌ االَض املعتٌ بٕٓٛ ايتٛنٝز 

ٕٖ ازي ارترل : ْكٍٛ عٓز ايتٛنٝز أرُع ازي ارترل                  * َٛ  أرع

ٖٔ يف عٌُ ارترل : ْكٍٛ عٓز ايتٛنٝز اعَع يف عٌُ ارترل         * َٝ  اعع

ِّ ايهض٠             * ٖٔ ايهض٠ : ْكٍٛ عٓز ايتٛنٝز           أص َٝ  أصَ

 ٜعٛر سضف ايع١ً ازي افً٘ ثِ ْؤنز بٕٓٛ ايتٛنٝز  :اٌتبْ 

 الصائدٚالتٕنٗد باحلسٔف : تاضعًا 
 احلسف الصائد جيٕش حرفْ ٔال ٖؤثس عمٜ وعٍٜ اجلىمٛ
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( حسف جس شائد ٖفٗد التٕنٗد ) الباء . 1
 ( حسف جس شائد ٖفٗد التٕنٗد ) وَ . 2
 ( الصائدٚ ) وا . 3
 ( الصائدٚ ) ال . 4
 ( الصائدٚ ) إُ . 5
 ( الصائدٚ ) الهاف . 6

: وٕاضع شاٖدتّا : الباء . 1
( نؿ٢ ) ؾاعٌ . ر(    عري , ْؿػ ) يؿع١ . خدل َا اذتذاط١ٜ املؿضر         دـ. خدل يٝػ املؿضر        ب . أ

َٚؿعٛي٘ 

ٜعضب َا ( عري , ْؿػ ) اذتذاط١ٜ املؿضر ٚيف يؿعيت ( َا ) املؿضر ٚخدل ( يٝػ ) ايزاخ١ً ع٢ً خدل  *

 .بعزٖا َٓقٛب ستال زتضٚص يؿعّا 

ٍَب َؤ}قاٍ تعازي  * َُاٍِِْننيًَ ٌِ اْىَذبِمَِني},  114ايؾعضا٤ {َّب ِثَطبِسِد اْى ٍَب َسثَُّل ِثَظالًٍَّ ىِّْيَؼِجْذ},  8ايتري {َؤَىَْْظ اىيَُّو ِثَإْدَن ًَ}

ََُظِْْطش},  46ؾقًت  22ايػاؽ١ٝ  {ىَّْغَذ َػَيِْْيٌ ِث

( عري , ْؿػ ) يف يؿع١  *

ٌَ ستُز بٓؿغ٘    * صأٜت ايطايب بٓؿغ٘ , ٚف

تٛنٝز : ايجا١ْٝ ( بٓؿغ٘ ) ٚتعضب , تٛنٝز َعٟٓٛ َضؾٛع ستال زتضٚص يؿعا : االٚزي ( بٓؿغ٘ ) ٚتعضب 

 .َعٟٓٛ َٓقٛب ستال زتضٚص يؿعّا 

( غرل ٚاصر٠ يف املٓٗر ) َٚؿعٛي٘               ( نؿ٢ ) ؾاعٌ ايؿعٌ  *

ًَِمْال}قاٍ تعازي  * 65االعضا٤ {ًََمَفَ ِثَشثَِّل 

ؾاعٌ َضؾٛع ستال زتضٚص يؿعا : صبو , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز : ايبا٤ ( : بضبو ) ٚتعضب 

( نٝـ ) يف اعًٛب االعتؿٗاّ بعز اعِ االعتؿٗاّ ( ايبا٤ ) ٜظار سضف  :والحعٛ 

نٝـ باملًح اسا سًت ب٘ ايػرُل  *

 .َضؾٛع ستال زتضٚص يؿعّاَبتزأ َؤخض : املًح , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز : ايبا٤ : باملًح 



للصف السادس العلمي

43

07721034774

 نٝـ بو ؟ *

 .مُرل َتقٌ َبين يف ستٌ صؾع َبتزأ َؤخض : ٚايهاف , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز : ايبا٤ 

: خالصٛ وٕاضع شٖادٚ الباء 
( نٝـ ) بعز اعِ االعتؿٗاّ . 4( عري , ْؿػ ) بًؿع١ . 3خدل َا اذتذاط١ٜ. 2خدل يٝػ. 1

َٚٔ املٛامع اييت , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز ٚال تهٕٛ طا٥ز٠ اال اسا رخًت ع٢ً اعِ ْهض٠  :وَ . 2

: تظار بٗا 

, ٔالفاعن الٍكسٚ , ٔتكُٕ داخمٛ عمٜ املبتدأ الٍكسٚ ( أٙ اٌّا تكُٕ وطبٕقٛ بٍف٘ ) تصاد يف اجلىن املٍفٗٛ . أ
 .ٔاملفعٕه بْ الٍكسٚ 

َّ}قاٍ تعازي * ََُيب},  46ايكقك {ِرٍّشَّب َؤَربُىٌ ٍِِّ  ًََسَقٍخ ِبالَّ َّْؼَي ٍَب َرْغُقُط ٍِِ  ًٍََب },  59االْعاّ {ًَ ًََىٍذ  ٍَب ارََّخَز اىيَُّو ٍِِ 

ِْ ِبَىٍو َُ ٍََؼُو ٍِ ِْ َؤَّظبس},  91املؤَٕٓٛ  {َمب ٍَب ِىيظَّبِىَِنَي ٍِ ٍَب َّْظ},  270ايبكض٠ {ًَ ًَ ِْ ُؤٍَّخ َؤَجَيَيب  5اذتذض {َرْإِخُشًَُّب َرْغِجُق ٍِ

:  حبطب تستٗب الٍصٕص االعساب
 ؾاعٌ َضؾٛع ستال زتضٚص يؿعّا: ْشٜض , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز : َٔ 

 ؾاعٌ َضؾٛع ستال زتضٚص يؿعا: ٚصق١ , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز : َٔ 

 َؿعٍٛ ب٘ َٓقٛب ستال زتضٚص يؿعا: ٚيز , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز : َٔ 

 َبتزأ َضؾٛع ستال زتضٚص يؿعا: اْقاص , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز  :َٔ 

 ؾاعٌ َضؾٛع ستال زتضٚص يؿعّا: أ١َ , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز : َٔ 

( ِن ) اُ تطبل بأداٚ االضتفّاً . ب

َِ},  53االعضاف {ُشَفَؼبء َفَْْشَفُؼٌْا َىَنبَفَيو ىََّنب ٍِِ },  3املًو  {َفبْسِجِغ اْىَجَظَش َىْو َرَشٍ ٍِِ ُفُطٌس}قاٍ تعازي  * َىو ىََّنب ٍِ

ٍِْء ٍَِْٕش ٍِِ َش 8اذتاق١ {َفَيْو َرَشٍ َىُيٌ ِِّ َثبِقَْخ},  11غاؾض {َفَيْو ِبَىَ ُخُشًٍط ِِّ َعِجْو},  154آٍ عُضإ {ا

ؾتزخٌ ع٢ً ايتُٝٝظ ايٓهض٠ ٚجتضٙ :تصاد يف مجمٛ املدح ٔالرً . جـ

ٌٍ       ٜا سٓب *  ٚسٓبشا عانٔ ايضٜإ َٔ ناْا سا دبٌ ايضٜإ َٔ دب

ٌٍ , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز : َٔ   شيٝٝظ َٓقٛب ستال زتضٚص يؿعّا: دب

ال سٓبشا اْت ٜا فٓعا٤ َٔ بًٕز       ٚال تعٛب ٣ٖٛ َين ٚال ْكِ  *
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ُٜـٗــاب  * ؾـٞ ايـؾـزا٥ز ٖــُـاّ  َِ ايؿت٢ عــًــٞ َــٔ ؾاصٍؼ       ِْٔع

سضف ادتض ايظا٥ز ايشٟ ٜؿٝز ايتٛنٝز ع٢ً طي١ً املزح ٚايشّ ٚتأتٞ قبٌ ايتُٝٝظ ( َٔ ) تزخٌ  :اٌتبْ 

 .شيٝٝظ زتضٚص يؿعا َٓقٛب ستاّل : ايٓهض٠ ؾتذضٙ عٓز االعضاب 

ٚتزخٌ ع٢ً ايتُٝٝظ ايٓهض٠ (الكٗاض٘ , الطىاع٘  )تصاد يف مجمٛ التعجب . د

ٌٍ , هلل رصِٖ َٔ ؾت١ٝ فدلٚا , هلل رصى َٔ ؾاصٍؼ  *  ٜا يو َٔ ؾاصٍؼ, ؾٝايو َٔ يٝ

ِِ بّٝٛ ايؿطض َٔ عٕٝز  *  َا اَضٖا َٔ نؤٍٚؼ, أْع

: ٔشازٙ 
هلل رصِٖ َٔ ؾت١ٕٝ : اعضب َا ًٜٞ . 1

, َبتزأ َؤخض ٖٚٛ َناف : رصِٖ , ستٌ صؾع خدل َكزّ ٚدٛبّا يف ( ؽب٘ طي١ً ) داص ٚزتضٚص : هلل : ز 

شيٝٝظ : ؾت١ٝ , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز : َٔ , مُرل َتقٌ َبين يف ستٌ دض باإلماؾ١ : ٚاشلا٤ 

 .زتضٚص يؿعّا َٓقٛب ستاّل 

ٍٕ يزٜ٘ تقاغضت      .2 دبابض ابزإ ٚعكٌ رصِٖ  ؾٝايو َٔ عا

 َا ٖٛ ؟ َٚاسا تعضف عٔ طٜارت٘ ؟, يف ادت١ًُ  مث١ سضف طا٥ز -

عبل بتعذب زلاعٞ , رخٌ ع٢ً اعِ ْهض٠ : اسهاّ طٜارت٘ , سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز : َٔ : ز 

 .بطضٜك١ االعتػاث١ 

اٚمح ايؿضم بري ايتعبرلٜٔ. 3

ُْ َىـَزا ِبالَّ ِعْذٌش ٍُِّجني}قاٍ تعازي   ايقؿٛف َا إٕ ٜٕٗٛ ؽعب َٛسز/  110املا٥ز٠ {ِب

طا٥ز٠ تؿٝز ايتٛنٝز : ايجا١ْٝ , ْاؾ١ٝ غرل عا١ًَ  : االٚزي : ز 

ٌٍ           َا إٕ ايٝ٘ عبٌٝ اخض األبٔز. 4  هلل داصى ال تٗزٕ ازي أَ

( إٕ ) َا ٜطًل ايٓشا٠ ع٢ً  -

 .طا٥ز٠ تؿٝز ايتٛنٝز : ز 

وا الصائدٚ اليت تفٗد التٕنٗد . 3
: ٚتؿٝز ايتٛنٝز يف عز٠ َٛامع ( َا ) تظار 

بعز ارٚات ايؾضط ادتاط١َ .. أ
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اسا تٛعطت بري ادتاص ٚاجملضٚص . ب

اسا تٛعطت بري املناف ٚاملناف ايٝ٘. دـ

َٖا ) ايؾضط١ٝ املزغ١ُ بٗا ( إٕ ) اسا ٚقعت بعز . ر ( إ

: الػسح بالتفصٗن 
َٓا + إٕ , إسا َا ) ط ادتاط١َ بعز ارٚات ايؾض( َا ) ُتظار  :املٕضع االٔه  ّٜٓا َا , ست٢ َا , َا  تزغِ  إ , أ

 (سٝجُا , أُٜٓا 

 ايؾضط١ٝ ٖٚٞ االنجض ٚاالغًب( إٕ ) ٚ ( إسا ) ٚخاف١ بعز 

ٌْ ِفِ ُثُشًٍط َُّشََّْذٍح}قاٍ تعازي  * ٌْ ُمنُز ًََى ٌُْد  ََ ٌُ اْى ٌٌُّْا ُّْذِسمنُّ ََب َرُن 78ايٓغا٤ {ؤََّْن

ََب }قاٍ تعازي * ًْ ِماَلُى ََب َؤ َِّ ِػنَذَك اْىِنَجَش َؤَدُذُى 23االعضا٤  {ِبَّب َّْجُيَغ

َٓا ) تتهٕٛ  * ؾؿٞ ٖشٙ اآل١ٜ ( إٕ ايؾضط١ٝ ادتاط١َ املزغ١ُ بـ َا ايظا٥ز٠ اييت تؿٝز ايتٛنٝز ) َٔ ( إ

 .تٛنٝز دٛاطّا ٚايتٛنٝز باذتضٚف بٕٓٛ اٍ( َا ) ٖٓاى اعًٛبإ يًتٛنٝز االٍٚ ايتٛنٝز باذتضٚف ايظا٥ز٠ 

ََبء اْىُذْغَنَ}قاٍ تعازي  * َْٕع 110االعضا٤ {ؤًَّّب َّب َرْذُػٌْا َفَيُو ا

َّ}قاٍ تعازي  * َُ َػَي ًَا ِِ َقَؼُْْذ َفاَل ُػْذ ََٕجَيْْ ََب ا 28ايكقك {ؤََّّ

ؾهٔ اْت ستتااّل يظيت٘ عشصا *  اسا َا بزت َٔ فاسٕب يو طي١     

ؾـــال نـــٓضّ اهلل َـــٔ ٜهضَ٘  * اسا َــــا أٖــــإ ايــُــض٤ُ ْـؿغ٘ 

 اسا تٛعطت بري ادتاص ٚاجملضٚص :املٕضع الجاٌ٘ 

ٌْ}قاٍ تعازي  * َِ اىّيِو ِىنَذ َىُي ٍََخ ِّ ََب َسْد صظي١ + َا + ب  159آٍ عُضإ {َفِج

َّ َّبدٍِِني َقبَه}قاٍ تعازي  * َّب َقِيٍْو َىُْْظِجُذ ( اعِ زتضٚص ) قًٌٝ + َا + عٔ  40املؤَٕٓٛ  {َػ

, غرل َا , رٚصيا , نًُّا : أٟ بعز االيؿاظ ايتاي١ٝ ) اسا تٛعطت بري املناف ٚاملناف ايٝ٘  :املٕضع الجالح 

ُٜٓا  ( بعز َا , أ

ُٜٓا اَضأ٠ َا( :  ") قاٍ ايضعٍٛ  * تت ٚطٚدٗا عٓٗا صاٍض رخًت ادت١ٓأ

 أسب بػزار ٚاملكاّ بٗا                َٔ بعٔز َا خدل٠ ٚجتضٜب *

: يف َٛامع أخض٣ َٓٗا ( َا ) تظار  :املٕضع السابع 
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 نُٝا( : نٞ ) بعز . 1

 .طاملا , نجَضَا , قًُّا , ؽٓزَا : بعز االؾعاٍ . 2

ُٝٓا : تظار يف تضنٝب . 3  ال ع

ٕٓ ٚأخٛاتٗا ٚتهؿٗا عٔ ايعٌُ ٚتغ٢ُ طا٥ز٠ يهٓٗا ال تؿٝز ايتٛنٝز ( َا ) تزخٌ  :والحعٛ   .ع٢ً إ

 :ال الصائدٚ اليت تفٗد التٕنٗد . 4
 إ تغبل بٓؿٞ أٚ ْٗٞ. أ

 تغبل بٛاٚ ايعطـ. ب

 إ ٜأتٞ بعزٖا اعِ َؿضر أٚ ؽب٘ طي١ً . دـ

 ٜقح سشؾٗا َٔ ادت١ًُ . ر

َْٕح}قاٍ تعازي  * ٌُِ ا ٍَب َّْغَز ٌَاُدًَ ٍَْٕ ًَاَل ا  22ؾاطض  {َّبء 

ًَاَل اىغََِّّْئُخ}قاٍ تعازي  * ٌُِ اْىَذَغَنُخ   34ؾقًت  {ًَاَل َرْغَز

 الهاف . 5
 ( أَجاٍ ) أٚ ( َجٌ ) ايهاف سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز اسا رخٌ ع٢ً ن١ًُ 

ٌِْء}قاٍ تعازي  *  11ايؾٛص٣  {َىَْْظ َمَِْضِيِو َش

ٍََضُو }قاٍ تعازي  * ََُغ ِبالَّ ُدَػبءًَ ََب اَل َّْغ َََضِو اىَِّزُ َّْنِؼُق ِث َِ َمَفُشًْا َم  171ايبكض٠  {اىَِّزّ

ََْنُنٌُ}قاٍ تعازي  *  23ايٛاقع١  {َمَإٍَْضبِه اىيُّْاُىِا اْى

 : ٔشازٙ 
 ٚملا تالقٝٓا قن٢ ايًٌٝ ضتب٘                     بٛد٘ نٛد٘ ايؾُػ َا إٕ ي٘ َجٌ .1

 نٝـ صتعٌ ايهاف طا٥ز٠ ؟. ايٛاصر٠ ؟          ب( إٕ ) ايٓشا٠ ع٢ً َاسا ٜطًل . أ

 نُجٌ ٚد٘ ايؾُػ . إٕ طا٥ز٠ تؿٝز ايتٛنٝز                      ب. أ: ز 

 َا نٓت أرصٟ قبٌ عظ٠ َا ايبها                    ٚال َٛدعات ايكًب ست٢ تٛيت  .2

 يف ايبٝت ؟ َٚا اعضاب َا رخًت عًٝ٘ ؟( ال ) َا ْٛع . ؟                  ب ( َا ) نٝـ تؤنز ْؿٞ . أ

 ال طا٥ز٠ تؿٝز ايتٛنٝز . ب (      َا نٓت ألرصٟ ) تؤنز بالّ ادتشٛر . أ: ز 
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:عري اذتضٚف ايظا٥ز٠ ؾُٝا ًٜٞ  .3

ٌْ}قاٍ تعازي  َِ اىّيِو ِىنَذ َىُي ٍََخ ِّ ََب َسْد ًِِّو },  159آٍ عُضإ {َفِج ًَاَل َشِفٌْغَىَْْظ َىُيٌ ٍِِّ ُد  ٌّ 51االْعاّ { ًَِى

ال ايظا٥ز٠ : ايٓك ايجاْٞ , َا ايظا٥ز٠ تٛعطت بري ادتاص ٚاجملضٚص : ايٓك االٍٚ : ز 

: عري اذتضٚف ايظا٥ز٠ ؾُٝا ًٜٞ . 4

ََب َىُو ٍِِ ٍُِّؼوٍّ َؤَىَْْظ اىيَُّو ِثَؼِضٍّض ِرُ اِّزَقبً}قاٍ تعازي  ٍَِ َّْيِذ اىيَُّو َف 37ايظَض {ًَ

( بعظٜظ ) ايبا٤ يف قٛي٘ تعازي , َٔ َنٌ : ز 

 :دضر ايٓقٛل ايتاي١ٝ َٔ سضف ايظٜار٠  .5

ٔٓ ايٛادب تتعضض يًعكاب      ز . 1 َٓا تًُٗ  إٕ تٌُٗ ايٛادب تتعضض يًعكاب: إ

ز . 2  هلل رصى ؾاصعّا : هلل رصى َٔ ؾاصٍؼ

َجًٗا : َٚٔ ٜعط ايزْٝا قضٜٓا نُجًٗا           ز . 3

: تطبٗل 
اعتدضز سضٚف ايتٛنٝز ٚاذتضٚف ايظا٥ز٠ يًتٛنٝز أُٜٓا ٚدزت 

ًَاَل َِّظرًيا}قاٍ تعازي  * ًَِىًّْب   ٌْ ٍّ},  89ايٓغا٤ {ًَاَل َرزَِّخُزًْا ٍِْنُي ًَِى ُِ اىّيِو ٍِِ ٍَب َىُنٌ ِِّ ُدً ََب },  107ايبكض٠  {ًَاَل َِّظريًَ ؤََّْن

ٌُْد ََ ٌُ اْى ٌٌُّْا ُّْذِسمنُّ ُِ ِثَزبِسِمِ آِىَيِزَنب},78ايٓغا٤ {َرُن ٍَب َّْذ َّ ٍََؼَل َثِنِ},  53ٖٛر  {ًَ ًََىُنْشِعَي َّ َىَل  َىِئِ َمَشْفَذ َػنَّب اىشِّْجَض َىُناٍَِْن

َّ َػَيَْْنب َه},   134االعضاف {ِبْعَشآِئْو ًَُٕىَ  ْىُيَذٍِب ًَا َّ َىَنب َىِٔخَشَح  ًٌَْ اْىِقَْبٍَِخ},  13,12ايًٌٝ {ًَِب َّ ٌْ ٌُ َثَْْنُي َُّ َسثََّل َىَْْذُن {ًَِب

َِ َخًْْشا َمِضرًيا},  124ايٓشٌ  َََخ َفَقْذ ُؤًِر ٍَِ ُّْاَد اْىِذْن  . 269ايبكض٠ {ًَ

 َا إ نُجًِٗ ؾـٞ ايٓاؼ َٔ أسٕزععز بٔ طٜز اسا ابــقــضت ؾـنـًِٗ                 *

َٚا اْا عٔ ْؿغٞ ٚال عٓو صامٝا *  أصٜو ايضما يٛ اخؿت ايٓؿػ خاؾٝا      
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 قــنــا٤ٙ َغتكِٝ غٝـــض سٟ عــٍٛز                       ؾًٝػ ؾــٞ سهُ٘ سٝـ ٚال ٌَٝ  *

 ٜٚعؾُل ايٓاؼ َـــــٔ خاٍ بٛدٓت٘                       ؾهٝـ بــــٞ ٚسبٝيب نــًـ٘ خــاٍ *

ٍٚ يــًـذـُـٝــٌ بؿاعٌ                       ٚال نـــــٌ ْــّكـــاٍ يــــ٘ بـُـجـُـِ *  َـــا نـــٌ ٖـــا

 ٜٚٓبت يف اطضاؾٗا ايٛصم االخنض    تـــهــار ٜــــضٟ اسا َــــــا يــُــغـتٗا                      *

 َــــا إ اتٝت بؾ٤ٕٞ اْـــت تــهـضٖ٘                      اسا ؾــــال صؾــعـــت عٛطٞ ازي ٜزٟ *

 ( املفعٕه املطمل ) التٕنٗد باملصدز : عاغسًا 
 : ٖٛ اعِ َٓقٛب ٜشنض بعز ؾعٌ َؾتٌُ سضٚؾ٘ ضتٛ ( : املؿعٍٛ املطًل ) املقزص 

 .نًِ تهًُٝا , يعضام اْتقاصّا اْتقض ا *

ؾاسا دا٤ َناؾا أٚ َٛفٛؾا ؾال , ٜٚؾذلط ؾٝ٘ إ ال تكع بعزٙ فؿ١ أٚ إ ال ٜهٕٛ َناؾّا نٞ ٜؿٝز ايتٛنٝز 

 .ٜؿٝز ايتٛنٝز ٚإصيا يبٝإ ْٛع ايؿعٌ 

 َؿعٍٛ َطًل َٓقٛب بتٜٓٛٔ ايؿتح اؾارت َع٢ٓ ايتٛنٝز : تعضب اْتقاصّا .    اْتقض ايعضام اْتقاصّا  *

ًَب}قاٍ تعازي  * ٌَ اىّيُو ٌٍَُعَ َرْنِيْ ٌْ َرْطِيرًيا},  164ايٓغا٤  {ًََميَّ ًََُّطيَِّشُم ٌُ اىشِّْجَظ َؤْىَو اْىَجِْْذ  ََب ُِّشُّذ اىيَُّو ِىُْْزِىَت َػنُن  {بَِّّ

ًَْؼب},  26االعضا٤  {َرْجِزًّشا ًَاَل ُرَجزِّْس} , 33 االسظاب ٌْ َج ََْؼَنبُى َِ },  99ايهٗـ  {ًَُِّفَخ ِفِ اىظٌُِّس َفَج ٍَِئٍز ىِّْيَنبِفِشّ ٌْ َّ ٌَ ًََػَشْػَنب َجَينَّ

َْٕسُع َسجًّب},  100ايهٗـ  {َػْشًػب َُ },  5ايٛاقع١  {ًَُثغَِّذ اْىِجَجبُه َثغًّب},  4ايٛاقع١  {ِبَرا ُسجَِّذ ا ُِ َّضَّْىَنب َػَيَْْل اْىُقْشآ بَِّّب َّْذ

ٌَِرَل َفَِْنُْذًْا َىَل َمًْْذا},  23 االْغإ {َرنِضّاًل َّ اَل َرْقُظْض ُسئَّْبَك َػَيَ ِبْخ َفبىضَّاِجَشاِد   ًَاىظَّبفَّبِد َطفًّب},  5ٜٛعـ  {َقبَه َّبُثَن

  2,1ايقاؾات  {َصْجًشا

ٚإ ال , بؾضط إ ٜغبل بؿعٌ َٔ يؿع٘ َؤنزّا ملع٢ٓ ؾعً٘ ايشٟ قبً٘ ٜؿٝز املقزص ايتٛنٝز  :والحعٛ 

ٜأتٞ بعز املقزص أٟ يؿغ عٛا٤ نإ فؿ١ أٚ َناف ايٝ٘ ألْ٘ يف ٖشٙ اذتاي١ عٛف ٜزٍ ع٢ً ْٛع ايؿعٌ 

 .ٚيٝػ يتٛنٝز ايؿعٌ 

 َؿعٍٛ َطًل يتٛنٝز ايؿعٌ : اْتقض ايعضام اْتقاصا       اْتقاصّا : اسا قًٓا  :وجاه 

 َؿعٍٛ َطًل يتٛنٝز ايؿعٌ : صتاسّا           صتح ايطايب صتاسّا                               

 .تٛنٝزّا يؿعّٝا ألٕ املقزص َٛفٛف ( اْتقاصّا ) ؾال تعز يؿع١ اْتقض ايعضام اْتقاصا ععُٝاّ  :  أَا اسا قًٓا

ال تعز يؿع١ اْتقاص تٛنٝز ألْٗا ( اْتقاص ) ؾال تعز يؿع١ اْتقض ايعضام اْتقاص االبطاٍ   :  أَا اسا قًٓا

 . َناؾ١ ازي َا بعزٖا 
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 اسا نإ املقزص يبٝإ عزر َضات سزٚخ ايؿعٌ ؾاْ٘ ال ٜؿٝز ايتٛنٝز  :والحعٛ 

 .أٟ ال ٜهٕٛ ايؿعٌ َبٝٓا يعزر ؾعً٘ طصت فزٜكٞ طٜاصتري                 , دتضؼ رقتري رم ا *

 : االوجمٛ 
ََبَه ُدجًّب َجًّب}قاٍ تعازي  * َُ اْى  20ايؿذض  {ًَُرِذجٌُّ

َُّٕضَ}قاٍ تعازي  * ََاَلِئَنَخ َرْغَََِْخ ا َُ اْى ٌُّ  27ايٓذِ  {َىَُْغ

ٍَِ ُّْشِشْك ِثبىّيِو َفَقْذ َػوَّ َػاَلاًل َثِؼًْذا}قاٍ تعازي  *  116ايٓغا٤  {ًَ

ٌْ }قاٍ تعازي  * ًَاْىُجْشُى  َُ  10املظٌَ  {َىْجًشا َجَِْاًلًَاْطِجْش َػَيَ ٍَب َُّقٌُىٌ

 1ايؿتح {بَِّّب َفَزْذَنب َىَل َفْزًذب ُِّجًْنب}قاٍ تعازي  *

ًَب}قاٍ تعازي  * ٌَاِد َؤُ َرَُِْيٌْا ٍَْْاًل َػِظْ َُ اىشََّي َِ َّزَِّجُؼٌ  27ايٓغا٤ {ًَُِّشُّذ اىَِّزّ

 ٜؿٝز ايتٛنٝز بٌ يبٝإ ْٛع ؾعً٘  يف ايٓقٛل ايهضضي١ املقزص ال *

 

 

 :ٔشازٙ 
 : عبرلٜٔاٚمح ايؿضم بري نٌ ت .1

 فدلّا ع٢ً ايؾزا٥ز فدلّا , افدل ع٢ً ايؾزا٥ز فدلّا 

 تٛنٝز يؿعٞ : فدلّا ايجا١ْٝ , َؿعٍٛ َطًل اؾار ايتٛنٝز : فدلّا االٚزي : ز 

ٍَِ ُّْشِشْك ِثبىّيِو َفَقْذ َػوَّ َػاَلاًل َثِؼًْذا}قاٍ تعازي  .2 َُ َرنِضّاًلبَِّّب },  116ايٓغا٤ {ًَ ُِ َّضَّْىَنب َػَيَْْل اْىُقْشآ  26االْغإ {َّْذ

ُٜٓٗا اؾار ايتٛنٝز ؟, يف نٌ ْك نضِٜ َؿعٍٛ َطًل  -  ؾأ

 .اؾار ايتٛنٝز ألْ٘ مل ٜٛفـ ٚمل ٜناف ( تٓظٜال ) املؿعٍٛ املطًل ايجاْٞ : ز 

 (الصفٛ ) التٕنٗد بالٍعت العددٙ : أحد عػس 
 اُ ٖكُٕ وعدٔد قبمّىابشسط (  2,  1) خاصٛ بالعددَٖ 
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ٚقبًُٗا َعزٚر ؾتعز تٛنٝزّا بايٓعت ( اثٓتري ) أٚ ( اثٓري ( ) ٚاسز٠ ) أٚ ( ٚاسز ) ن١ًُ أُٜٓا صتز  *

ايعزرٟ 

ِِ}قاٍ تعازي  * ِِ اْصَنْْ 51ايٓشٌ  {ًََقبَه اىّيُو اَل َرزَِّخُزًْا ِبىـَيْْ

ًَاِدٌذ}قاٍ تعازي  * ٌْ ِبَىٌو  ََب ِبَىُيُن 110 ايهٗـ {ؤََّّ

ًَاِدٍذ}قاٍ تعازي  * َّ اَل َرْذُخُيٌْا ٍِِ َثبٍة  67ٜٛعـ {ًََقبَه َّبَثِن

ًَاِدَذح}قاٍ تعازي  * 13اذتاق١ {َفِةَرا ُِّفَخ ِفِ اىظٌُِّس َّْفَخٌخ 

ًَاِدَذٍح}قاٍ تعازي  * ٌَ اىَِّزُ َخَيَقُنٌ ِِّ َّّْفٍظ  189االعضاف {ُى

 التٕنٗد ببعض االلفاظ: اثٍا عػس 
 ( بتاتًا , متاوًا , قطعًا , ٖكًٍٗا , صفًا : ) املصادز . 1

ٚتعضب ٖشٙ االيؿاظ َؿعٍٛ َطًل َٓقٛب يؿعٌ ستشٚف 

َُ َدقًّب}قاٍ تعازي  * َُاٍُِْنٌ ٌُ اْى ًَْىـِئَل ُى 4االْؿاٍ  {ُؤ

َِ َػَزاًثب}قاٍ تعازي  * ًََؤْػَزذَّْب ِىْيَنبِفِشّ َُ َدقًّب  ٌُ اْىَنبِفُشً ًَْىـِئَل ُى 151ايٓغا٤ {ُِّيًْنب ُؤ

َُزَِّقني}قاٍ تعازي  * ََْؼُشًِف َدقًّب َػَيَ اْى ًَإْقَشِثنَي ِثبْى  ِِ ٌَاِىذَّْ ٌَِطَُّْخ ِىْي 180ايبكض٠ {اْى

الٍافٗٛ لمجٍظ ٔامسّا املفسد املبين ٔخربِا احملرٔف جٕاشًا ( ال ) التٕكٗد بـ . 2
ٍَ , ال غرَل , ال بٖز ,  ؽوَّ ال, ال صَٜب ) ٜٚهٕٛ ايتٛنٝز ؾٝٗا يف االيؿاظ  ٍَ , ال ستا َّ , ال دزا ( ال إنضاٙ , ال دض

َُزَِّقني}قاٍ تعازي  * 2ايبكض٠ {َرِىَل اْىِنَزبُة اَل سََّْت ِفِْو ُىًذٍ ىِّْي

َّ اىغَّبَػَخ آِرٌَْخ الَّ سََّْت ِفَْيب}قاٍ تعازي  * 7اذتر  {ًََؤ

 التٕنٗد بالكطي: ثالثٛ عػس 
: ٔتػىن : الفاظ الكطي العاِس . 1
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ـُ , قغُّا , أقغِ , يف عٓكٞ , يف سَيت , ضيري اهلل , أِٜ اهلل , يعُضٟ , يعُضى , تاهلل , باهلل , ٚاهلل . أ  .أسً

, ٚصب ايهعب١ , ٚايغُا٤ , ٚايًٌٝ , ٚاينش٢ , ٚايؿذض , ٚايتري , ٚايعقض , ٚاهلل : ايٛاٚ سضف دض ٚقغِ . ب

 .عٞ بٝزٙ ٚايشٟ ْـ, ٚصبٞ 

بضبو , ظاليتو , بعظتو : ايبا٤ سضف دض ٚقغِ . دـ

( ايالّ ايٛاقع١ يف دٛاب ايكغِ ) قز حيشف ايكغِ ٜٚبك٢ َا ٜزٍ عًٝ٘ ٖٚٛ : الكطي غري العاِس . 2

( ايالّ املٛط١٦ يًكغِ يف ي٦ٔ ) ٚ ( يكز , يغٛف ) ٚيف يؿعيت , ٚاييت تعز َٔ اعايٝب ايتٛنٝز 

 ٖد التٕكٗدالكطي بكن إٌاعْ ٖف
95ٜٛعـ {َقبُىٌْا َربىّيِو بََِّّل َىِفِ َػاَلِىَل اْىَقِذٌّ}قاٍ تعازي  *

ََُيٌُ}قاٍ تعازي  * ٌْ َّْؼ ٌْ َىِفِ َعْنَشِرِي َُْشَك بَُِّّي 72اذتذض {َىَؼ

ٌْ}قاٍ تعازي  * َِٕصّذََُّّن  ٌْ 7ابضاِٖٝ  {َىِئِ َشَنْشُر

5اينش٢ {َسثَُّل َفَزْشَػًَََىَغٌَْف ُّْؼِطَْل }قاٍ تعازي  *

يـــهــٌ سٟ ســــادـــ١ ٜــضدـٝــٗا  * ٖٔ ٜــزا      ؾـــٞ سَـــتـــٞ ألعزٜ

ع٢ً نـــٌ ساٍ َــٔ عشٌٝ َٚدلّ  * ضيٝٓا يٓعِ ايغٝزإ ٚدزشيا   

ـــٝــْض َٔ تؿاصٜل ايعقا اقغِ باهلل ٜــُـٝـٓـا ٚاينش٢           ألْـــت خـ *

ؾُا اعتطعت َٔ َعضٚؾٗا ؾتظٚر *  يعُضى َــــا االٜاّ إال َـعاص٠

اؾـــاصم َــٗـذـتـٞ ٜٚـؾــل صَغٞ  * ؾــــــال ٚاهلل ال اْغاى ســتـ٢   

ٚيــكــز عًُت يتأتري َٓٝيت          إ ايـــُــٓــاٜـــا ال تـطـٝؿ عٗاَٗا  *

 اضالٗب التٕنٗد بالكصس: ازبعٛ عػس 
 :ْعين بايكقض ٖٛ ختقٝك أَض بأَض آخض ٚاْٛاع٘ 

( إال ) الكصس بالٍف٘ ٔاداٚ االضتجٍاء . 1
( طضٜك١ االعتجٓا٤ املؿضؽ ) قٛاٖا أ ٖٚٛ اؽٗض اْٛاع ايكقض ٚ

 (إال اداٚ اضتجٍاء ......... أداٚ الٍف٘ ) 
( ال , ٚارا٠ االعتؿٗاّ ٌٖ , يٝػ ) ٖٚٞ االنجض تًٝٗا ( إٕ ايٓاؾ١ٝ , َا ) ٚارٚات ايٓؿٞ 
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ِْٗطاَلَح}قاٍ تعازي * ُْ ُؤِسُّذ ِبالَّ ا ٌُ ِبالَّ ِىّيِو},  88ٖٛر {ِب ُِ اْىُذْن َُ ِبالَّ َمِزًثب} , 40ٜٛعـ  {ِب َفَإَثَ},  5ايهٗـ {ِبُ َُّقٌُىٌ

َُ ِبالَّ َػَيَ اىّيِو } , 50ايؿضقإ  {َؤْمَضُش اىنَّبِط ِبالَّ ُمُفًٌسا ُْ َؤْجِش ٌََّذ ِبالَّ َسُعٌٌه},  72ْٜٛػ {ِب ٍَب ٍَُذ َّب },  144آٍ عُضإ {ًَ

ٌَ ِبالَّ َسُعٌٌه ُِ ٍَشَّْ ََِغُْخ اْث ٌْ ِبالَّ َخَغبًسا } , 75املا٥ز٠ {اْى َِ ُمْفُشُى ٍَب اْىَذَْبُح اىذَُّّْْب ِبالَّ َىِؼٌت },  39ؾاطض {ًَاَل َِّضُّذ اْىَنبِفِشّ ًَ

ٌٌ 32االْعاّ  {ًََىْي

 االضتجٍاء املفسغ ِٕ اضمٕب التٕنٗد بالكصس
( َا ؽاعض  اال املتٓيب ) ٚ ( َا املتٓيب إال ؽاعض : ) َا ايؿضم بري :( وّي وّي وّي )  ع

ققضْا ايقؿ١ ع٢ً املٛفٛف ٚؾٝ٘ َبايػ١  ألْٓاادت١ًُ ايجا١ْٝ اق٣ٛ ٚانجض تٛنٝز َٔ ادت١ًُ االٚزي : ز 

. نبرل٠ يف ايتٛنٝز ٖٚٛ االق٣ٛ 

 ( إَّىا) الكصس بـ . 2
ُْٖا ) نٕٛ تت ٍ  ع٢ً طي١ً املبتزأ ٚارتدل تٓقب املبتزأ ٚتضؾع إٕ َٔ االسضف املؾب١ٗ بايؿعٌ تزذ) َٔ ( إ

( ارتدل ٚ َا ايظا٥ز٠ ايهاؾ١ اييت تهـ إٕ عٔ ايعٌُ 

 إَّىا= وا الصائدٚ الكافٛ + إُ 
ٕٖ )  :اٌتبْ  ايظا٥ز٠ نؿتٗا عٔ ايعٌُ ٚتغتعٌُ يًتشنرل ٚايتٓبٝ٘ ( َا ) ألٕ ( الت ) ال تعٌُ عٌُ ( إ

ََب َّْخَشَ  }قاٍ تعازي * ََبءبَِّّ ِْ ِػَجبِدِه اْىُؼَي 28ؾاطض  {اىيََّو ٍِ

ٌٌَح}قاٍ تعازي  * َُ ِبْخ َُاٍُِْنٌ ََب اْى 10اذتذضات {بَِّّ

ُِ ٍُْظِيُذٌُ }قاٍ تعازي * ََب َّْذ 11ايبكض٠  {َقبُىٌْا بَِّّ

َْٕىَجبة}قاٍ تعازي  * ًُْىٌْا ا ََب ََّزَزمَُّش ُؤ 19ايضعز  {بَِّّ

ٌَىٌَّْْا}قاٍ تعازي  * َُِجني َفِةُ َر ََب َػَيَْْل اْىَجاَلُؽ اْى 82ايٓشٌ  {َفةَِّّ

َُ َؤْجَشُىٌ ِثَغِْْش ِدَغبة}قاٍ تعازي  * ٌَفََّ اىظَّبِثُشً ََب ُّ 10ايظَض {بَِّّ
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 : ٔشازٙ 
 .اْقـ اسْٝو َٔ ؾٝو ؾإصيا دعٌ يو اسْإ ٚؾِ ٚاسز يتغُع انجض مما تكٍٛ  .1

ُْٖا : ز رٍ ع٢ً ايتٛنٝز بايكقض              -  إ

ٍَب َسثَُّل ِثَظالًٍَّ ىِّْيَؼِجْذ}قاٍ تعازي  .2 ًَ ِْ َؤَعبء َفَؼَيَْْيب  ٍَ ًَ ِْ َػََِو َطبِىًذب َفِيَنْفِغِو  ٍَب َرْخُشُط ٍِِ  ٍَ ًَ ٌُ اىغَّبَػِخ  ِبَىِْْو َُّشدُّ ِػْي

ًَاَل َرَؼُغ ِبالَّ  ِْ ُؤَّضَ  ٍَب َرْذَُِو ٍِ ًَ ََبٍَِيب  ِْ َؤْم َََشاٍد ِّ َِ ُشَشَمبِئِ َقبُىٌا آرََّّبَك ٍَب ٍِنَّب ٍِِ َشِيْذَص ٌْ ؤَّْ ًٌَْ َُّنبِدِّي ًََّ  47,46ؾقًت  {ِثِؼْيَِِو 

 .رٍ عًٝ٘ َبٝٓا ْٛع٘ , يف ايٓك تٛنٝز بايكقض  -

 َا حتٌُ َٔ اْج٢ ٚال تنع إال بعًُ٘ : يف قٛي٘ ( ايٓؿٞ ٚاالعتجٓا٤ ) تٛنٝز بايكقض : ز 

ُْٖا: قاٍ ايضفايف  .3  ايــعًِ ي٢ًٗٓ عقب                    ٚاذتػ يف ادتغِ دا٤ َٔ عقب٘  ٚإ

 َا ايٓاؼ إال صٚاؾز صتعت٘                    ْٚـــاؽــضٚٙ ٚنــاؽــؿـٛ ســذـبـ٘                             

 .يف ايٓك تٛنٝزإ بايكقض رٍ عًُٝٗا  -

ُْٖا  : ز   َا ايٓاؼ إال صٚار صتعت٘ , إ

ٌَ}تعازي قاٍ  .4 ٌَْقِزَيب ِبالَّ ُى ََُيب ِػنَذ َسثِِّ اَل َُّجيَِّْيب ِى ََب ِػْي َُ ٍُْشَعبَىب ُقْو بَِّّ ِِ اىغَّبَػِخ ؤََّّب ٌََّل َػ  187االعضاف  { َّْغَإُى

 .رٍ عًُٝٗا , يف ايٓك تٛنٝزإ بايكقض   -

ُْٖا : ز   إال ٖٛ  يٛقتٗا ال جيًٝٗا, إ

ُْٖا ) ايكقض بطضٜك١ االعتجٓا٤ املؿضؽ أق٣ٛ ٚانجض تٛنٝزّا َٔ  :والحعٛ وّىٛ جدًا   ( إ

 

 

 الكصس بتكدٖي وا حكْ التأخري . 3
 ( دٛاطّا ؾكط ) تكزِٜ ارتدل ع٢ً املبتزأ . أ

 اسا نإ املؿعٍٛ ب٘ َٔ ازلا٤ االعتؿٗاّ اٚ ارٚات ايؾضط ( دٛاطّا ٚٚدٛبّا ) تكزِٜ املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ . ب

 ( ٖشا املٛمع حيتاز َٔ ايطايب ازي تضنٝظ ع٢ً ادت١ًُ ) تكزِٜ ؽب٘ ادت١ًُ ع٢ً ايؿعٌ ٚايؿاعٌ  . دـ

 ( جٕاشًا ) وٕاضع تكدٖي اخلرب عمٜ املبتدأ . أ
 اسا اتقٌ باملبتزأ مُرل ال ٜعٛر ع٢ً بعض ارتدل جيٛط ايتكزِٜ ٚايتأخرل *

 ايتكزِٜ ٚايتأخرل اسا نإ ارتدل ؽب٘ طي١ً ٚاملبتزأ ْهض٠ شتقق١ جيٛط *
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 اسا نإ ارتدل ؽب٘ طي١ً َغبٛق١ باعتؿٗاّ أٚ ْؿٞ جيٛط ايتكزِٜ ٚايتأخرل *

 اسا نإ ارتدل ْهض٠ ٚاملبتزأ َعضؾ١ جيٛط ايتكزِٜ ٚايتأخرل *

: االوجمٛ 
: اسا نإ املبتزأ ْهض٠ شتقق١  *

5املغز  {ِفِ ِجِْذَىب َدْجٌو ٍِِّ ََّغذ}قاٍ تعازي  *

ََْذُشًً}قاٍ تعازي  * ًَاْى ٌْ َدقٌّ ىِّيغَّبِئِو  ٌَاِىِي 19ايشاصٜات {ًَِفِ َؤٍْ

ٌِ َجبسَِّخ}قاٍ تعازي  * 12ايػاؽ١ٝ  {ِفَْيب َػْْ

62املؤَٕٓٛ  {ًََىذََّْنب ِمَزبٌة َّنِطُق ِثبْىَذقِّ}قاٍ تعازي  *

ٍَِئٍز }قاٍ تعازي  * ٌْ َّ ٌْ ٌُ ُّْغِنْوِىُنوِّ اٍِْشٍت ٍِّْنُي 37عبػ {َشْإ

ٌْ َػَزاٌة ِفِ اْىَذَْبِح اىذَُّّْْب}قاٍ تعازي  * 34ايضعز  {ىَُّي

اسا نإ املبتزأ َعضؾ١ ٚارتدل ْهض٠  *

َِ ِدِّ}قاٍ تعازي  * ًَِى  ٌْ ٌْ ِدُّنُن 6ايهاؾضٕٚ  {َىُن

ٌٍُُٕس}قاٍ تعازي  * 41اذتر  {ًَِىيَِّو َػبِقَجُخ ا

ًََىذََّْنب ٍَِضّذَىُيٌ }قاٍ تعازي  * َُ ِفَْيب  35م {َّب ََّشبُئً

اسا نإ ارتدل ؽب٘ طي١ً َغبٛقا بٓؿٞ أٚ اعتؿٗاّ  *

ٌٍ}قاٍ تعازي  * ِْ َػبِط َِ اىيَِّو ٍِ 33غاؾض {ٍَب َىُنٌ ِّ
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ٍُ} قاٍ تعازي * ُْ ِػنَذُمٌ ِِّ ُعْيَطب 68ْٜٛػ {ِب

َٕٓٛ عبٌٝـَٚا يٞ ازي رؾع اٍ َا يٞ ازي صر ايؾبٝب١ س١ًٝ *

ٍٔ ف *  اسا مل ٜهٔ بري اينًٛع ؽؿُٝع ٟ املٛر٠ ؽاؾعـيٝػ سيػ

 أفدض٠ أْا ؟ *

 :اسا اتقٌ باملبتزأ مُرل ال ٜعٛر ع٢ً بعض ارتدل  *

ٍِْء ِبالَّ ِػنذََّب َخَضاِئُنُو}قاٍ تعازي  * 21اذتذض  {ًَِبُ ِِّ َش

َُ ٍُْشَعبَىب}تعازي  قاٍ * ِِ اىغَّبَػِخ ؤََّّب ٌََّل َػ ٌَ َؤَّذ ٍِِ ِرْمَشاَىب َّْغَإُى 44,43,42ايٓاطعات  {ِبَىَ َسثَِّل ٍُنَزَيبَىب ِفْ

َْٕسِع ِبالَّ َػَيَ اىّيِو ِسْصُقَيب}قاٍ تعازي  * ٍَب ٍِِ َدآثٍَّخ ِفِ ا 6ٖٛر  {ًَ

 :يف حالتني فكط الكصس بتكدٖي املفعٕه بْ عمٜ فعمْ ٔجٕبا . ب
َٓا . ) 1 ارا٠ ؽضط ٚتؿقٌٝ ٚتٛنٝز ( أ

ٜٓاَى ) مُا٥ض ايٓقب املٓؿق١ً . 2 ٜٓأى , إ ٜٓاٖا , إ ٜٓاُٖا , إ .... ( , إ

( ختقٝك املتكزّ باذتهِ ٚنشيو ايتٛنٝز ) ايتدقٝك : ايػضض َٔ ايتكزِٜ  *

: أّوا . 1
َٓا أخاى ؾقٔ  * َٓا داصى ؾاسذلّ ٚأ أ

بٌ اهلل ؾاعبز ٚنٔ َٔ ايؾانضٜٔ  *

َٓا ) ع٢ً طي١ً  :اٌتبْ  : حتتٟٛ ع٢ً اعًٛبري تٛنٝز ( أ

َٓا ) ايتٛنٝز باذتضٚف باذتضف : االٍٚ   ايتٛنٝز بايكقض بتكزِٜ املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ ٚدٛبا: ايجاْٞ (      أ

تكدٖي وفعٕه بْ عمٜ فعمْ اذا ناُ وَ ضىائس الٍصب املٍفصمٛ . 2
ٜٓاى ْعبز  * ٜٓاْا ضيزح , إ ٜٓاٙ ٜعًِ , إ إ

: نٌ َٛامع تكزِٜ املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ دٛاطا ٖٛ اعًٛب ايتٛنٝز بايكقض ضتٛ  :والحعٛ 
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ٌْ َطبِدِقني}قاٍ تعازي  * َُ ِبُ ُمنُز 40االْعاّ  {َؤَغَْْش اىّيِو َرْذُػٌ

ٌْ}قاٍ تعازي  * ًََىـِنِ َمبٌُّْا َؤُّفَغُي  ٌْ ََْنبُى ٍَب َظَي ًَ ٌَُُ 118ايٓشٌ {َّْظِي

ًََفِشّقًب َرْقُزُيٌُ}قاٍ تعازي  *  ٌْ 87ايبكض٠  {َفَفِشّقًب َمزَّْثُز

تكدٖي غبْ اجلىمٛ عمٜ الفعن ٔالفاعن . جـ
ٌْ ُّْذَشُشًُ}قاٍ تعازي  * ٌَّ ِبَىَ َسثِِّي 38االْعاّ  {ُص

ٌْ ُّنِفُقٌُ}قاٍ تعازي  * َّب َسَصْقَنبُى 3االْؿاٍ  {ًٍَِ

ٍِْء َقِذّش}قاٍ تعازي  * ٌَ َػَيَ ُموِّ َش ًَُى  ٌْ 4ٖٛر {ِبَىَ اىّيِو ٍَْشِجُؼُن

ٌْ َّْنُفُشًُ}قاٍ تعازي  * ََِذ اىّيِو ُى ًَِثِنْؼ  َُ 72ايٓشٌ {َؤَفِجبْىَجبِطِو ُّاٍُِْنٌ

َْٕسِع}قاٍ تعازي  * ًَا ًَاِد  ََب 189آٍ عُضإ  {ًَِىّيِو ٍُْيُل اىغَّ

الداخمٛ عمٜ اخلرب وع ضىري الفصن ٔبغريٓ ( أه ) الكصس بأداٚ التعسٖف . 4
اسا نإ املبتزأ اعِ ) إ مُرل ايؿقٌ ٜؿقٌ بري املبتزأ ٚارتدل املعضؾ١ نٞ ال ٜعضب ارتدل فؿ١ أٚ بزٍ 

( اؽاص٠ 

عايٝب ايتعضٜـ اعًٛب َٔ ا( أٍ ) ؾتهٕٛ ( َعضف بأٍ ايتعضٜـ ) اسا نإ ارتدل َعضؾ١ :والحعٛ 

 .ايتٛنٝز بايكقض 

* ٌِ أْا ايػضٜل ؾُا خٛيف َٔ ايبً

ٚاذتهِ  ارتقِ أْتٜا أعزٍ ايٓاؼ إال يف َعاًَيت            ؾٝو ارتقاّ ٚ *

 :اٌتبْ 
 ٖشٙ ادت١ًُ غرل َؤنز٠ ألٕ املبتزأ َعضؾ١ ٚارتدل ْهض٠ستُْز ْادْح : عٓزَا ْكٍٛ 
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ايتعضٜـ ( أٍ ) ايتٛنٝز بايكقض بطضٜك١  بأعًٛبٖشٙ طي١ً َؤنز٠ ستُْز ايٓادُح: ٚيهٔ عٓز قٛيٓا 

ايزاخ١ً ع٢ً ارتدل 

 ر٣ـلـاحملهٞ ٚاآلخض اٍ ايقارح أْا ص فٛتٞ     ـٟـــٍ فٕٛت ؽـــرع ى *

ٚاذتهِ  ارتقِ أْتارتقاّ ٚ ؾٝو ٜا أعزٍ ايٓاؼ إال يف َعاًَيت *

: ؾٝهٕٛ يف ادت١ًُ اعًٛبإ يًتٛنٝز , قز ٜأتٞ مُرل ايؿقٌ بري املبتزأ ٚارتدل املعضؾ١ :اٌتبْ 

 .ايتٛنٝز بأٍ ايتعضٜـ ايزاخ١ً ع٢ً ارتدل : ايجاْٞ , ايتٛنٝز بنُرل ايؿقٌ     : االٍٚ 

أٜٔ أْتِ أٜٔ أْتِ ٜا صداٍ  إٕ ٖشا شلٛ ايغشض اذتالٍ       *

 :ٖٓاى ثالث١ اعايٝب يًتٛنٝز : يف ادت١ًُ اعالٙ 

اعًٛب ايتٛنٝز بنُرل ايؿقٌ : االٍٚ 

( ايتٛنٝز باذتضٚف ) ايالّ ايزاخ١ً ع٢ً مُرل ايؿقٌ : ايجاْٞ 

( ايتٛنٝز بايكقض ) أٍ ايتعضٜـ ايزاخ١ً ع٢ً ارتدل : ايجايح 

َّ اىيََّو ُه}قاٍ تعازي  * ُِّ اْىَذَِْذِب 26يكُإ {ًَ اْىَغِن

ٌَ اْىَؼِضُّض اْىَذِنٌْ}قاٍ تعازي  * 26ايعٓهبٛت {بَُِّّو ُى

َُْفِيُذٌُ}قاٍ تعازي  * ٌُ اْى ًَْىـِئَل ُى 5ايبكض٠ {ُؤ

ٌُ اىشَِّشْذ}قاٍ تعازي * ََّٕذ اْىَذِيْ 87ٖٛر {بََِّّل 

 االضئمٛ الٕشازٖٛ اخلاصٛ بأضمٕب الكصس
ٍَب َسثَُّل ِثَظالًٍَّ ىِّْيَؼِجْذ}قاٍ تعازي. 1 ًَ ِْ َؤَعبء َفَؼَيَْْيب  ٍَ ًَ ِْ َػََِو َطبِىًذب َفِيَنْفِغِو  ٍَب َرْخُشُط ٍِِ ٍَ ًَ ٌُ اىغَّبَػِخ  ِبَىِْْو َُّشدُّ ِػْي

َِ ُشَشَمبِت ٌْ ؤَّْ ًٌَْ َُّنبِدِّي ًََّ ًَاَل َرَؼُغ ِبالَّ ِثِؼْيَِِو  ِْ ُؤَّضَ  ٍَب َرْذَُِو ٍِ ًَ ََبٍَِيب  ِْ َؤْم َََشاٍد ِّ 47,46ؾقًت  {ُ َقبُىٌا آرََّّبَك ٍَب ٍِنَّب ٍِِ َشِيْذَص

 .اعتدضد٘  يف ايٓك تٛنٝز بايكقض -

( ايتٛنٝز بايكقض باالعتجٓا٤ املؿضؽ ) َٚا حتٌُ َٔ اْج٢ ٚال تنع اال بعًُ٘  : يف قٛي٘ تعازي : ز 

ُْٖا ايــعًِ ي٢ًٗٓ عقب           ٚاذتػ يف ادتغِ دا٤ َٔ عقب٘ : قاٍ ايضفايف . 2 ٚإ

ْٚـــاؽــضٚٙ ٚنــاؽــؿـٛ ســذـبـ٘  َا ايٓاؼ إال صٚاؾز صتعت٘         

 .يف ايٓك تٛنٝزإ بايكقض رٍ عًُٝٗا  -

ُْٖا  : ز  َا ايٓاؼ إال صٚار صتعت٘ , إ
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ٌَْقِزَيب }قاٍ تعازي . 3 ََُيب ِػنَذ َسثِِّ اَل َُّجيَِّْيب ِى ََب ِػْي َُ ٍُْشَعبَىب ُقْو بَِّّ ِِ اىغَّبَػِخ ؤََّّب ٌََّل َػ ٌََّْغَإُى 187االعضاف { ِبالَّ ُى

 .رٍ عًُٝٗا , يف ايٓك تٛنٝزإ بايكقض   -

ُْٖا : ز  ال جيًٝٗا يٛقتٗا إال ٖٛ , إ

اعضب َا ٜأتٞ . 4

َٔ ايهبا٥ض ؽتِ ايضدٌ ٚايزٜ٘ ( : " ) قاٍ ايضعٍٛ ايهضِٜ 

: ؽتِ , اعِ زتضٚص عضف ادتض ٚؽب٘ ادت١ًُ يف ستٌ صؾع خدل َكزّ دٛاطّا : ايهبا٥ض , سضف دض : َٔ  : ز 

َناف ايٝ٘ زتضٚص : ايضدٌ , َبتزأ َؤخض َضؾٛع باين١ُ ٖٚٛ َناف 

صاسٌ أْت ٚايًٝايٞ تظٍٚ         َٚنض بو ايبكا٤ ايطٌٜٛ. 5

اعضب َا حتت٘ خط   -

مُرل َٓؿقٌ َبين يف ستٌ صؾع َبتزأ : أْت  ,خدل َكزّ دٛاطّا : صاسٌ : ز 

ََبء اْىُذْغَنَ}قاٍ تعازي . 6 َْٕع َِ ؤًَّّب َّب َرْذُػٌْا َفَيُو ا ََـ ًِ اْدُػٌْا اىشَّْد 110االعضا٤ {ُقِو اْدُػٌْا اىّيَو َؤ

 .اعتدضدٗا , يف ايٓك طضٜك١ تٛنٝز بػرل اذتضف ايظا٥ز  -

ايكقض بتكزِٜ ؽب٘ ادت١ًُ ع٢ً املبتزأ دٛاطّا ايتٛنٝز ب( ؾً٘ االزلا٤ اذتغ٢ٓ ) : ز 

ٜٓا َا تزعٛا ؾً٘ االزلا٤ اذتغ٢ٓ ) اعضب  - ( أ

ٜٓا : ز  ارا٠ ؽضط داط١َ َؿعٍٛ ب٘ َٓقٛب ٚعال١َ ْقب٘ ايؿتش١ ٚعٛض عٔ املناف ايٝ٘ بايتٜٓٛٔ : أ

( نٌ َا بعز ارٚات ايؾضط ادتاط١َ طا٥ز٠ تؿٝز ايتٛنٝز ) طا٥ز٠ ٜؿٝز ايتٛنٝز : َا 

ؾعٌ َناصع زتظّٚ ٚعال١َ دظَ٘ سشف ايٕٓٛ ألْ٘ َٔ االؾعاٍ ارتُغ١ ٚ اينُرل ٚاٚ ادتُاع١ : تزعٛا 

ؾاعٌ 

ايؿا٤ صابط١ ٚؽب٘ ادت١ًُ خدل َكزّ : ؾً٘ 

َبتزأ َؤخض دٛاطا َضؾٛع باين١ُ : االزلا٤ 

 .فؿ١ َضؾٛع١ : اذتغ٢ٓ 

ًََىـِنِ َمبٌُّْا }قاٍ تعازي . 7  ٌْ ََْنبُى ٍَب َظَي ًٌََُُ ٌْ َّْظِي 118ايٓشٌ {َؤُّفَغُي

 .اعتدضد٘ , ٚصر تٛنٝز بايكقض  -

 ايتٛنٝز بايكقض بتكزِٜ املؿعٍٛ ب٘ ع٢ً ؾعً٘ دٛاطّا: ز 

ٌْ اَل }قاٍ تعازي . 8 َُْذ ِىيَِّو َثْو َؤْمَضُشُى َِّ اىيَُّو ُقِو اْىَذ َْٕسَع َىَُْقٌُى ًَا ًَاِد  ََب ِْ َخَيَق اىغَّ ًٌَََُُىِئِ َعَإْىَزُيٌ َّ 25يكُإ {َّْؼَي

 .رٍ ع٢ً ايتٛنٝز بايكقض  -

( تكزِٜ ارتدل ع٢ً املبتزأ دٛاطّا ) هلل َا يف ايغُٛات ٚاالصض : ز 
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ايتعضٜـ ع٢ً ارتدل ( أٍ ) تٛنٝز بايكقض بـ : ايػين 

ٌَاِسُصٌُ}قاٍ تعازي . 9 ُِ اْى ًََّْذ ًََُُِّْذ  ُِ ُّْذِِْ  ًَِبَىَ اىيَِّو ًَِبُ َُّل},  23اذتذض {ًَبَّّب َىَنْذ رُِّثٌَك َفَقْذ ُمزَِّثْذ ُسُعٌو ِِّ َقْجِيَل 

ٌٍُُٕس 4ؾاطض {ُرْشَجُغ ا

 .اعتدضد٘ , يف ايٓقٛل اعالٙ تٛنٝز بايكقض  -

( ايٛاصثٕٛ ) ايتعضٜـ ايزاخ١ً ع٢ً ارتدل ( أٍ ) تٛنٝز بايكقض بـ : ايٓك االٍٚ : ز 

( ازي اهلل تضدع ) تٛنٝز بايكقض بتكزِٜ ؽب٘ ادت١ًُ ع٢ً ايؿعٌ ٚايؿاعٌ : ايٓك ايجاْٞ  

 اخلالصٛ
اعًٛب ايتٛنٝز ايًؿعٞ :      أٔاًل 

االعزار / عاَتِٗ , طيٝعِٗ , نًِٗ / نًتاُٖا , نالُٖا / عٝٓ٘ , ْؿغ٘ : اعًٛب ايتٛنٝز املعٟٓٛ  :   ثاًٌٗا 

 .اطيعٕٛ /  3-10َٔ 

َٓا / ؾعٌ َاض + قز / إٕ : اعًٛب ايتٛنٝز باذتضٚف  :   ثالجًا  ْْٛا ايتٛنٝز/ اْٛاع ايالّ / أ

ايهاف/ إٕ / ال / َا / َٔ /ايبا٤ : اعًٛب ايتٛنٝز باذتضٚف ايظا٥ز٠  :    زابعًا 

ايتٛنٝز بايكغِ  : خاوطًا

(اثٓتإ , ٚاسز٠ ) ايتٛنٝز بايٓعت ايعزرٟ  :ضادضًا 

(املؿعٍٛ املطًل ) ايتٛنٝز باملقزص  :ضابعًا 

ايتٛنٝز ببعض االيؿاظ :ثاوًٍا 

ُْٖا : ايتٛنٝز بايكقض  :تاضعًا  .أٍ ايتعضٜـ / ّ َا سك٘ ايتأخرل تكزٟ/ االعتجٓا٤ املؿضؽ / إ

 وساجعٛ ملٕاضع شٖادٚ االحسف
الباء : أٔاًل 

ٜظار ايبا٤ . 5( نٝـ ) بعز االعتؿٗاّ . 4( عري , ْؿػ ) يؿع١ . 3خدل َا. 2خدل يٝػ      . 1

( يًؿا٥ز٠ ) يف ؾاعٌ أٚ َؿعٍٛ ايؿعٌ نؿ٢ 
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 وَ : ثاًٌٗا 
يف ادت١ًُ املٓؿ١ٝ بؾضط إ تزخٌ ع٢ً اعِ ْهض٠ عٛا٤ ناْت ْؿٞ مُين أٚ فضٜح . 1

املبتزأ ايٓهض٠ ؽضط إ ٜهٕٛ َغبٛقا بٓؿٞ. اعِ َا ايٓهض٠    دـ. باعِ يٝػ ايٓهض٠    . أ

( َا امل١ًُٗ ) 

تظار يف طي١ً املزح أٚ ايشّ ٚتزخٌ ع٢ً ايتُٝٝظ ايٓهض٠ . 2

ٚتزخٌ ع٢ً ايتُٝٝظ ايٓهض٠ ( ايكٝاعٞ , ايغُاعٞ ) تظار يف طيٌ ايتعذب . 3

( وّىٛ جدًا ) وا         : ثالجًا 
َٖا / اسا َا ) بعز ارٚات ايؾضط ادتاط١َ . 1 ( أٜا َا / إ

( اعِ زتضٚص + عُا ) أٚ ( اعِ زتضٚص + مما ) أٚ ( اعِ زتضٚص + سيا ) بري ادتاص ٚاجملضٚص . 2

َّ َّبدٍِِني}قاٍ تعازي  * َّب َقِيٍْو َىُْْظِجُذ 40املؤَٕٓٛ {َقبَه َػ

ََب َسْح}قاٍ تعازي  * ٌَْفِج َِ اىّيِو ِىنَذ َىُي 159آٍ عُضإ {ٍٍَخ ِّ

ُٜٓا ) بري املناف ٚاملناف ايٝ٘ . 3 ( بعز َا , نًُا , رٕٚ َا , غرل َا , أ

ُٜٓا اَضأ٠ َاتت ٚطٚدٗا عٓٗا صاٍض رخًت ادت١ٓ ( :  ") قاٍ ايضعٍٛ  * ( أ

( اضي وفسد أٔ غبْ مجمٛ + ٔال )  ال الصائدٚ اليت تفٗد التٕنٗد : زابعًا 
: ؽضٚط طٜارتٗا 

 تغبل بٛاٚ ايعطـ. 2إ تغبل بٓؿٞ أٚ ْٗٞ. 1

ٜأتٞ بعزٖا اعِ َؿضر أٚ ؽب٘ طي١ً ٚال ٜأتٞ بعزٖا طي١ً ازل١ٝ أٚ طي١ً ؾع١ًٝ . 3

 .ٜقح سشؾٗا َٔ ادت١ًُ . 4

 الكاف : خاوطًا 
 ( .أَجاٍ ) أٚ ( َجٌ ) ايهاف سضف دض طا٥ز ٜؿٝز ايتٛنٝز اسا رخٌ ع٢ً ن١ًُ 

 إُ: ضادضًا 
( َا ) تظار إٕ اسا عبكت بـ 
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 تطبيق
 استخرج ما جتد من توكيد باحلروف واذكر حكم االفعال اليت حتتها خط معلال

 ملعرفة حكم التوكيد ({ماضي , مضارع , أمر  }) جيب التفكري بنوع الفعل 

  نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِني{ مَّسَّتْهُمْ}وَلَئِن . قال تعاىل 1

  بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُون{نُرِيَنَّكَ  }وَإِمَّا. قال تعاىل 2

  وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ األَدْبَارَ ثُمَّ الَ يُنصَرُون{ يَنصُرُونَهُمْ}وَلَئِن قُوتِلُوا الَ . قال تعاىل 3

  }فَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَـذَا لَسِحْرٌ مُّبِني{. قال تعاىل 4

  بْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إاِلَّ فِي ضَالَلٍ كَبِري{}قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَّ. قال تعاىل 5

 احلوادث واليسر تأتين عنده ــمـــف               إال اىل اهلل وحده     ونَّ ــكـــــشـــال ت. 6

عك وانظر أين تنسلك فاقصد بذر  ٌمـســـُر اهلل اذا قــمــعـــل تعلمّنها. 7

ول العداة يف كل ناديــــقــــا تــــــم  د ماٍض ـــعــباقيا بيسرنَّ ل ــــ. ه8

رـــبــر االكــــــا الشيخ االغــنــــأّنا ل ذبيان إْن هي اعرضت      لتعلمنَّ . و9

يف اآلية الكرمية فعالن مضارعان مؤكدان بنون التوكيد , ما الفرق بينهما ؟ معلال سؤال مهم :

}وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا{قال تعاىل 

 امثلة الكتاب املقرر يف اسلوب التوكيد وحتليلها
 التحليل املثال

توكيد معنوي. قال تعاىل ) وعلم آدم االمساء كلها (1

كالهما توكيد لفظيثم أوىل لك فأوىل ( . قال تعاىل ) أوىل لك فأوىل 2

احلروف. قال تعاىل ) إنَّ االبرار لفي نعيم (3

احلروف , نون التوكيد ,احلكم جوازا سبق . قال تعاىل ) فال تكوننَّ من اجلاهلني (4

بطلب

احلروف , الم التوكيد. قال تعاىل ) ليوسف وأخيه أحب اىل ابينا منا ( 5

لفظي. قال تعاىل ) وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة (6
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      ) ان ( و ) الالم ( حروف , ) أل ( القصر بـ. قال تعاىل ) إنَّ هذا هلو القصص احلق (7

) أل ( التعريف

القصر بـ ) أل ( التعريف , بعض االلفاظأولئك هم املؤمنون حقا (. قال تعاىل ) 8

القصر بتقديم املفعول به. قال تعاىل ) أفحكم اجلاهلية يبغون (9

القصر بتقديم شبه اجلملة على الفعل. قال تعاىل ) عليه توكلت وإليه أنيب (10

القسم. قال تعاىل ) قالوا تاهلل تفتأ تذكر يوسف (11

قال تعاىل ) إّنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل  .12

البيت ويطهركم تطهريا ( 

القصر بـ ) إّنما ( واملصدر

. أال فأسلمي ثم اسلمي مثت اسلمي13

ثالث حتيات وان مل تتكلمي

توكيد لفظي بتكرار اجلملة الفعلية

. ليس العراق سوى بيت أقيم به 14

وإمنا اسرتي ابناؤه العرب  

القصر بالنفي واالستثناء و ) إمنا ( واحلرف 

) ان (

. اىل اهلل اشكو ال اىل الناس انين 15

ارى االرض تبقى واالخالء  

تذهب

ر بتقديم شبه اجلملة على الفعلالقص

. فيا لك من ليل كأن جنومه 16

بكل مغار الفتل شدت بيذبل

احلروف الزائدة / ليل : متييز / والقصر 

بتقديم شبه اجلملة على الفعل

. ما ان أتيت بشيء أنت تكرهه17

اذن فال رفعت سوطي اىل يدي

احلروف الزائدة

حل متارين الكتاب يف اسلوب التوكيد
 التمرين االول

نوعهالتوكيد
. والساحبات1

سبحا

قسم 

املصدر

. إن2َّ

إنَّ مع العسر يسرا

احلروف 

لفظي

. واهلل 3

إني

حقا

واهلل

الالم ) لتموتن (

النون ) لتموتن (

القسم

احلروف

بعض االلفاظ

القسم

احلروف

احلروف
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الالم ) لتبعثن (

النون ) لتبعثن (

احلروف

احلروف

معنوي. كالهما4

لفظي. هيهات5

. أنا6

بنفسي

لفظي

معنوي واحلرف الزائد

التمرين الثاني
ميينا ألسعنيَّ اىل التفوقواهلل ألسعنيَّ اىل التفوقالوجوب

أّما تسعني اىل النجاح تفزاجلواز

ِلتسعنيَّ اىل رضا الوالدين

أال تسعني اىل ارضاء ضمريك

ليتك تسعنيَّ اىل اخلري

هل تسعنيَّ اىل النجاح

ال تسعنيَّ يف شر

هال تسعنيَّ اىل رضا اهلل

لعلك تسعنيَّ يف املعروف

 التمرين الثالث
 اسلوبه التوكيد

باحلروف. قد 1

القصرأمنا. إمنا , 2

. النون ) أكرمن ( 3

ما

احلروف

احلروف الزائدة

. النون ) ال متدحن (4

النون ) تذمنه ( 

احلروف 

احلروف

. قطعا5

الالم ) لقد (

قد

ض االلفاظبع

احلروف

احلروف

 التمرين الرابع
الكاف. الباء 5. ال4. من دابة        3. من حرج  2. الباء         1

 امسخالتمرين ال
. مر اسبوع واحد على والدة أخي2. احتفل العمال عامتهم بعيدهم   1

. تاهلل ألخلصنَّ يف عملي4   . اشغلنَّ فراغك باالستغفار      3

. لعمري إنَّ النجاح قريٌب6. واهلل لتحرتمنَّ اذا احرتمتم الناس         5

. أفلح أفلح املؤمنون 7
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 التمرين السادس
. نفس : مبتدأ مرفوع / نفسه : توكيد معنوي مرفوع 1

. كالكما : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثنى2

كالكما : توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثنى

( : توكيد معنوي منصوب. كل ) االوىل ( : مفعول به  / كل ) الثانية 3

. كالهما : مبتدأ ثاٍن مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثنى4

كالهما : توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثنى

 التمرين السابع
يسمع  أ. ) أنت ( توكيد لفظي       ب. ) انَّ ( و ) قد ( توكيد باحلروف        جـ. املخاطب منكرا ملا

د. مسعت أنت          هـ. سنفكر حنن 

 التمرين الثامن
. ال 1

علم 

لنا

إنك 

أنت 

النافية للجنس العاملة

اسم ال النافية للجنس مبين على الفتح يف حمل نصب وخربها حمذوف تقديره ) موجود (

شبه مجلة جار وجمرور

اسم ) ان ( ) إن ( حرف مشبه بالفعل , الكاف : ضمري متصل يف حمل نصب

ضمري منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع توكيد لفظي

. ) ثم ما 2

ادراك ما 

يوم الدين 

)

توكيد لفظي

. ال3

خيدعنك

ناهية جازمة

فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد يف حمل جزم والنون ال حمل هلا من 

معه ( فاعلاالعراب والكاف ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به ) د

 االسئلة الوزارية يف اسلوب التوكيد
. قال تعاىل ) إليه يرد علم الساعة وما خترج من مثرات من أكمامها وما حتمل من انثى وال 1

تضع إال بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذناك ما منا من شهيد (

شهيد ( ؟أ. يف النص توكيد بالقصر , دل عليه         ب. ما اعراب ) 

 2/د88

. اعرب ما حتته خط :2

مبستطاع فما نيل اخللود         صربافصربا يف جمال املوت 

 1/د88

 2/د88واحلس يف اجلسم جاء من عصبه       عصٌب . وإّنما العلم للنهى 3
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ما الناس إال رواد جنعته        وطالبيه وقارئي كتبه 

أ. يف البيتني توكيدان بالقصر , دل عليهما        ب. اعرب ما حتته خط 

. قال تعاىل ) تاهلل لُتسألنَّ عّما كنتم تفرتون ( 4

يف اآلية الكرمية ) لتسألنَّ ( مضارع مؤكد , اذكر حكم توكيده مع بيان السبب

 2/د88

اعرب ما حتته خط :. 5

اغناهم باملناقبواحدًا أبا          كلهمأبونا أب لوكان للناس 

 2/د88

. قال تعاىل ) وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين احسانا إّما يبلغن عندك الكرب 6

أحدهما أو كالهما فال تقل هلما أٍف وال تنهرهما وقل هلما قوال كرميا (

مصدر هل أفاد التوكيد ؟ وملاذا ا. استخرج اساليب التوكيد , وبني نوعها          ب. ) قوال ( , 

؟

جـ. ماحكم توكيد الفعل املضارع بالنون ؟ ما السبب ؟        د. هل ختتلف ) إما ( عن ) أما ( ؟ 

مَب ؟

 2/د88

قالوا يا شعيب أصالتك تأمرك أن نرتك ما يعبد  . قال تعاىل ) وما انا عليكم حبفيظ 7

قال يا قوم أرأيتم ان كنت  ألنت احلليم الرشيد آباؤنا أو ان نفعل يف اموالنا ما نشاء إنك 

على بينة من ربي ورزقين منه رزقا حسنا وما أريد ان اخالفكم اىل ما انهاكم عنه إن اريد 

اال االصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب ( 

 السبب أ. اذا علمنا ان ) رزقا ( مفعول مطلق , فهل أفاد التوكيد ؟ بني

ب. استخرج طريقتني خمتلفتني للتوكيد وردت يف النص الكريم 

 1/د89

. اعرب ما حتته خط : 8

أبت اخالقنا شرفًا         أن نبتدي باألذى من ليس يؤذينا إنا لقوم

 1/د89

. وفد اعرابي على عبد امللك بن مروان فقال9

الذي نتطلبواهلل ما ندري اذا ما فاتنا       طلب إليك من 

فلقد ضربنا يف البالد فلم جند        أحدا سواك اىل املكارم ينسب

فاصرب لعاداتنا اليت عودتنا      أو ال فأرشدنا اىل من نذهب

فقال عبد امللك : إلّي , إلّي , ثم قضى حاجته 

يف النص مجلة توكيدات , دل عليها , واذكر نوعها

 2/د89

دمي جمد العراق وأميت. واهلل ألكتنبَّ بعرقي و10

ما حكم توكيد الفعل بالنون ؟ وكيف جتعله معربا ؟ عزز اجابتك بالتطبيق

 2/د89

. اعرب ما حتته خط :11

كفى باملرء نبال أن تعد معايبه كلها ومن ذا الذي ترضى سجاياه 

 2/د89

خيادعون  . قال تعاىل ) ومن الناس من يقول آمنا باهلل واليوم اآلخر وما هم مبؤمنني 12

يف قلوبهم مرض فزادهم اهلل  اهلل والذين آمنوا وما خيدعون إال انفسهم وما يشعرون 

واذا قيل هلم ال تفسدوا يف االرض قالوا إمنا حنن  مرضا وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون 

أال انهم هم املفسدون ولكن ال يشعرون (  مصلحون 

يف النص الكريم مجلة توكيدات , دل عليها وبني نوع كل توكيد 

 1/د90
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وال حتسنب اهلل غافال عّما يعمل الظاملون ( , ) تاهلل تفتأ تذكر يوسف ( . قال تعاىل ) 13

اذا علمت ان مثة نفيا مقدرا قبل الفعل ) تفتأ ( , فما حكم توكيده بالنون ؟ وما حكم 

توكيد الفعل ) حتسب ( ؟ وملاذا ؟

 1/د90

. قال تعاىل ) وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صاحلا غري الذي كنا نعمل أومل 14

ني من نصري ( نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظامل

استخرج التوكيدات الواردة يف النص موضحا السبب 

 2/د90

. اعرب ما حتته خط 15

بنائِمالدهر حرا ظلمته         فما ليل مظلوم كريم فال تأمَننَّ 

 2/د90

. اعرب ما حتته خط 16

إن املنايا ال تطيش سهامهامنييت         لتاتنيَّعلمت  لقدو

 2/د90

. قال تعاىل ) إن اجري إال على اهلل وما انا بطارد الذين آمنوا انهم مالقوا ربهم ( 17

قال تعاىل ) وما احلياة الدنيا إال لعب وهلو ولدار اآلخرة خري للذين يتقون (

وردت يف اآليتني الكرميتني اساليب توكيد , دل عليها 

 1/د91

َننَّ من القوم الضالني (. قال تعاىل ) قال لئن مل يهدني ربي ألكو18

وضح سبب توكيد الفعل بالنون الثقيلة , وبيان حكمه

 1/د91

. واني وان كنت األخري زمانه         آلٍت مبا مل تستطعه األوائل19

د الضمري يف الفعل ) كان ( توكيدا لفظياكا

 1/د91

. اعرب ما حتته خط 20

رأته عامر وسلول ماال نرى القتل سبة         اذا  وإنا لقوم

 1/د91

. قال تعاىل ) واتقوا اهلل إن اهلل خبريا مبا تعملون ( , ) وما كنت تعلمها أنت وال قومك من 21

قبل هذا ( 

جد ثالثة توكيدات وردت يف اآليتني الكرميتني

 2/د91

. وستعلم الدنيا بأن عراقنا         لسوى االله جبينه ال يسجد 22

بنون التوكيد وجوبا , واضبط حركته بالشكل اكد الفعل ) تعلم (

 2/د91

قل ما اسألكم عليه من  . قال تعاىل ) ألمألنَّ جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني 23

أجر (

أ. الفعل ) ألمألنَّ ( مؤكد ومل يسبق بقسم ظاهر , فما حكم توكيده ؟ وملاذا ؟

اعطى قوة يف التعبري ( ؟ب. ورد حرف اجلر ) من ( اكثر من مرة , فأي منها 

 1/د92

. اعرب ما حتته خط 24

عجب يأوي إىل عجبه  فكلهلصرف الدهر كيف أتى       ال تعجنبَّ 

 1/د92

. اناة فما يف اخلطب شيء يضرينا        اذا ما عركناه بأيٍد عواصب25

أكد الضمري ) نا ( يف ) عركناه ( توكيدا معنويا , واضبطه بالشكل

 1/د92

وما انا بطارد املؤمنني (  . قال تعاىل ) إنَّ حسابهم إال على ربي لو تشعرون 26

دل على ما تراه من توكيد يف النص الكريم مبينا نوعه 

 2/د92

. لعمرك ما ينال الفضل إال        تقي القلب حمتسب صبور27

حدد نوعني خمتلفني من مواضع التوكيد , وبني نوع كل منهما

 2/د92
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. إن كنت تعلم أنك على حق فامضنيَّ له 28

أ. أكد الضمري يف الفعل ) امضنيَّ ( توكيدا لفظيا , ثم اذكر حكم توكيده بالنون 

ب. ما حكم توكيد الفعل ) تعلم ( بنون التوكيد ؟ وملاذا ؟

 2/د92

. اعرب ما حتته خط 29

العمر ال يعدل شيئا  إنَّ كلنرى        وكالنا دون ما حب

 1/د93

سيصلى نارًا ذات  ما اغنى عنه ماله وما كسب  . قال تعاىل ) تبت يدا أبي هلب وتب 30

يف جيدها حبل من مسد (  وامرأته محالة احلطب هلب 

يف النص الكريم توكيدان , أشر اليهما كاشفا نوع كل منهما

 1/د93

يف شيء وما لك يف بيت املال من . قال عمر بن عبد العزيز لشاعر مدحه : لسنا من الشعر 31

حق , فلما أحل عليه قال : يا غالم شاطره يف الذي بقي من ارزاقنا ولنصربنَّ على الضيق .

أ. يرتاءى لك توكيد حبرف زائد , اعرب ما دخل عليه 

ب. اذا كانت ) الالم ( يف ) ولنصربنَّ ( ساكنة , فماحكم توكيد الفعل ؟

 1/د93

ا الذي فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت اميانهم فهم فيه سواء أفبنعمة . قال تعاىل ) فم32

اهلل جيحدون ( 

حاول ان تهتدي اىل موضعني للتوكيد مبينا نوع كل منهما

 2/د93

. وطين يف اخلليج يسأل عين       أين مين مهد الصبا أين مين33

ماذا افاد التكرار ؟ ومب حتقق ؟

 2/د93

. اعرب ما حتته خط 34

رأيت هلم يف الناس امثاال إنهلل درهم من فتية صربوا        ما 

 2/د93

. قال تعاىل ) انه لكبريكم الذي علمكم السحر فألقطعنَّ أيديكم وأرجلكم من خالف 35

وألصّلبّنكم يف جذوع النخل ولتعلمنَّ أينا اشد عذابا وابقى ( 

أ. مثة ضمري حمذوف , دل على فعله املؤكد معربا الضمري 

ب. فيما تلوت أداة التوكيد عاملة , عينها , وبني نوع التوكيد بها 

 1/د94

. هل من مشري بينكم أو ناصح        فعساه يف الزالت أن يهديين36

يرتاءى لك تقديم يف البيت , عينه واذكر فائدته 

 1/د94

خط . اعرب ما حتته 37

يشأ ان يؤاخي اجلحود       فأشدد بغري الذي اضمرا  إّماو

 1/د94

. قال تعاىل ) ولئن اخرنا عنهم العذاب اىل امة معدودة ليقولنَّ ما حيبسه ( 38

أ. ما حالة الفعل املضارع املتصل بنون التوكيد من حيث البناء واالعراب ؟ وملاذا ؟

التوكيد , مسها مبصطلح آخر درستهب. الالم يف قوله تعاىل ) لئن ( الم 

 2/د94

. اهلل جارك ال تهدف إىل أمل         ما ان اليه سبيل آخر األبد 39

ماذا يطلق النحاة على ) ان ( الواردة يف البيت ؟ -

 2/د94

. بثني لطفا فعندي ما أسر به          إليك قل شقي احلظ واقتصد 40

ر ( توكيدا لفظياأكد الضمري املسترت يف الفعل ) أس

 2/د94

. فيا حبذا العرفان ما انا سالكا       طريقا سواه أو اىل اجلهل أهدف41

هل بإمكانك توكيد الفعل ) اهدف ( بنون التوكيد ؟ علل ذلك 

 1/د95
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. حاور احلجاج رجال فقال له : أشاعر أنت أم خطيب ؟ قال : االمران كالهما , قال كيف 42

كنتم أنتم وعدوكم ؟ قال : كنا فوقهم , قال : أكنت اعددت هلذا اجلواب ؟ قال : ال يعلم 

الغيب إال اهلل 

دل على اساليب التوكيد مبينا نوعها

 1/د95

ناصٍح لو حظي الناصح. هلل در الشيب من واعٍظ         و43

يظهر لك توكيد حبرف , أشر اليه , واعرب االسم الذي بعده 

 1/د95

. اعرب ما حتته خط 45

ما ندبره  حننبني غدها        فلن نسوف  إّماأهون بغاراتهم  

 1/د95

 . قال تعاىل ) وقال الذي اشركوا لو شاء اهلل ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال آباؤنا وال46

حرمنا من دونه من شيء  كذلك فعل الذي من قبلهم ( 

ا. مثة تكرار يفيد التوكيد , عينه , وبني طريقته 

ب. فيما تلوت تقديم للجار واجملرور , أقدم جوازا أم وجوبا ؟ وما فائدته ؟

  2/د95

. اعرب ما حتته خط 47

أربي ال شأني واهلوى ليس من إّن كنت فاعلة             إْنردي علّي الصبا 

 2/د95

. هلل دره فقط احسن القول ولئن اخرني اهلل ألرفعنَّ من ذكره فما للصنيعة مذهب عنه 48

وال شأن لي بغريه 

أ. جاء الفعل ) أرفع ( مؤكدا , فما حكم توكيده ؟ وكيف جتعله ممتنعا عن التوكيد ؟

ب. جد ثالثة اساليب غري التوكيد بالنون 

 1/د96

إن أنت إال نذير (  ىل ) إنَّ اهلل ُيسمع من يشاء وما أنت مبسمع من يف القبور . قال تعا49

دل على ثالثة توكيدات خمتلفة يف اآلية الكرمية

 2/د96

 2/د96. كيف جتعل الفعل ) يقولون ( مؤكدا وجوبا يف مجلة واضبط حركة اعرابه50
 2/د96وملاذا ؟. لو قال : أقِض أنت , فكيف تعرب الضمري املنفصل ؟ 51
اىل ربك منتهاها  فيَم انت من ذكراها  . قال تعاىل ) يسألونك عن الساعة أيان مرساها 52

كأنهم يوم يرونها مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها (  إّنما أنت منذر من خيشاها  

دل على اساليب التوكيد يف اآلية الكرمية

 1/د97

. ألجعلنَّ مساء الكفر شاحبة       فقد تصربت حتى الَت مصطرب 53

وليعلمنَّ غدا إن صاح صائحها        ليت الذي فلقد النريان مل يشِر

أ. كيف ترى الفرق بني الفعلني املؤكدين بالنون ؟ وما السبب ؟

ب. لو استبدلنا ) اآلن ( بـ ) غدا ( , ما حكم توكيد الفعل ؟

 1/د97

لقد أمسعت لو ناديت حيًا         ولكن ال حياة ملن تنادي. 54

أ. اعرب ما حتته خط        ب. ما حالة املخاطب يف ضوء اخلرب املذكور ؟

 1/د97

. قال تعاىل ) وما انتم مبعجزين يف االرض وال يف السماء وما لكم من دون اهلل من ولي وال 55

نصري ( 

ل عليها ذاكرا السبب جاء التوكيد باالحرف الزائدة , د

 2/د97

 2/د97. قال االمام علي ) ع ( : فقد عجبت لرجل جييئه أخوه فال يرى نفسه اهال للخري56
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أي معنى افادت ) قد ( ؟ ومتى تفيد غريه ؟

ولسوف  إال ابتغاء وجه ربه االعلى  . قال تعاىل ) وما ألحٍد عنده من نعمة جتزى 57

يرضى ( 

لزائد ووثق زيادته مبا تعرفه من عالمات االحرف الزائدةأ. دل على احلرف ا

ب. اذا كانت ) الالم ( يف قوله ) ولسوف يرضى ( واقعة يف جواب قسم حمذوف , فما حكم 

توكيد الفعل ) يرضى ( بنون التوكيد ؟ وملاذا ؟

 1/د98

. قال تعاىل ) وقد مكر الذين من قبلهم فلله املكر مجيعا (58

أ. اعرب كلمة ) مجيعا ( الواردة يف النص الكريم 

ب. لو قلت وأنت تفسر اآلية الكرمية ) هلل املكر مجيعا ( أفيختلف اعراب لفظة ) مجيع ( عن 

اعرابها يف النص الكريم ؟ ومَل ؟

 1/د98

. قال تعاىل ) له دعوة احلق والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء إال كباسط 59

اىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إال يف ضالل (  كفيه

. يف النص الكريم تقديم ملا حقه التأخري , ما فائدته ؟1

. يف النص الكريم طرائق توكيد , وضحها , وبني صيغتها 2

 2/د98

دا حتى . قال االمام علي ) ع ( : عليكم بالصرب فإنَّ الشيطان راكب صعدته فصمدًا صم60

يبلغ احلق أجله .

ما الذي افادته ) صمدا ( الثانية ؟

 2/د98

 2/د98سبب إال التمسك بالود        اعرب ما حتته خط ال . فما لي شفيع عند حسنك غريه          و61
. قال تعاىل ) كال لئن مل ينته لنسعفنَّ بالناصية ( 62

( مضارع مؤكد بالنون , ما حكم توكيده ؟ وملاذا ؟ قوله تعاىل ) لنسعفن

 1/د99

. أيها الغد ان لنا آمااًل كبارا وصغارا فحدثنا عن آمالنا , أين مكانها منك ؟ وخربنا عن 63

امانينا , ماذا صنعت بها ؟

أ. ) ان لنا آماال كبارا ( مجلة مؤكدة مبؤكدين , ما هما ؟ ومتى يؤكد اخلرب للمخاطب بذلك ؟

. ) ال حتدثنا حديثا واحدا ( ما املانع من افادة املصدر للتوكيد ؟ب

 1/د99

(  حق. قال تعاىل ) قالوا لقد علمت ما لنا يف بناتك من 64

أ. يف النص الكريم مجلة توكيدات دل عليها           ب. اعرب ما حتته خط

جـ. علل ورود اكثر من توكيد يف النص الكريم 

 2/د99

أقسمت أن ادافع عن العراق العظيم بكل ألوان املدافعة . تقول :65

كيف تصوغ العبارة جاعال ) كل ( توكيدا معنويا ؟ معلال

 2/د99

. قال تعاىل ) قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله االمساء احلسنى (66

أ. يف النص الكريم حرف زائد , دل عليه 

للتوكيد بغري احلرف الزائد , استخرجها وبني نوعهاب. يف النص الكريم طريقة 

 2/د99

. ال ختف فقد صرف اهلل عنك شرهم 67

كيف تؤكد احلرف ) عن ( الوارد توكيدا لفظيا ؟

 1/د2000

 1/د2000. قال تعاىل ) ولئن زالتا إن امسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا ( 68
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احداهما عن األخرى     ب. كيف تعرب ) من أحد ( ؟أ. وردت ) إن ( يف النص مرتني , ميز 

. واهلل ألكتنبَّ بدمي جمد العراق69

ما حكم توكيد الفعل بالنون ؟ وكيف جتعله معربا ؟ عزز اجابتك بالتطبيق عليه 

 1/د2000

ُفّزع وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن اذن له حتى اذا  . قال تعاىل ) وما له منهم من ظهري 70

عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلي الكبري (

مثة ثالث مواضع للتوكيد , عني اثنني منهما خمتلفتني وبني نوع كل اسلوب

 2/د2000

( لننسفنَّه يف اليم نسفا. قال تعاىل ) وانظر اىل اهلك الذي ظللت عليه عاكفا لنحرقنَّه ثم 71

استخرج مما حتته خط كل توكيد مبينا طريقته 

 2/د2000

. قال تعاىل ) اذ قالوا ما انزل اهلل على بشٍر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به 72

موسى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدونها وختفون كثريا وُعلمتم ما مل تعلموا 

أنتم وال آباؤكم (

دل عليها مبينا نوعها  . يف النص مجلة توكيدات ,1

. ) آباؤكم ( اسم معطوف , فأين املعطوف عليه ؟2

 2/د2000

. اعرب ) صربا ( 73

. صربا على الشدائد صربا 2. اصرب على الشدائد صربا        1

 1/د2001

 1/د2001. أكد الضمري املسترت يف الفعل ) اصانعك ( توكيدا لفظيا74
. اعرب ما حتته خط 75

رأيت هلم يف الناس امثاال إنصربوا        ما من فتية هلل درهم 

 1/د2001

. ال تأسفنَّ ملاٍض أين صربكم         ال حبذا امل إن فات ال كانا76

أمبين الفعل املضارع أم معرب ؟ واىل ماذا اسند ؟

 1/د2001

 2/د2001. اكد الفعل ) ال تبعثوا ( بنون التوكيد ؟ واعرب الضمري 77
. لئن غبتم عين لفي كل لفتٍة         يطل بدربي من حمبتكم ذكر 78

أ. سمِّ الالم الواردة يف البيت مرتني            ب. ما حكم توكيد الفعل املضارع بنون التوكيد ؟ 

وملاذا ؟

 2/د2001

. أرى البني يشكوه االحبة كلهم        فيا رب قرب دار كل حبيب79

اليت تكررت مرتني يف البيت الشعري ؟ما اعراب ) كل ( 

 1/د2002

ذنب أعظم مما عندي فلي  من. وأيَم اهلل إّني ألقول هذه املقالة وما اعلم عند أحٍد منكم 80

ولكم استغفر اهلل 

أ. يف النص مجلة توكيدات , دل عليها مبينا نوعها

ب. اعرب ما حتته اخلط

يد الفعل ) اقول ( بنون التوكيد ؟جـ. لو حذفت ) إّني ( من النص فما حكم توك

 1/د2002

. لوال جودهم مل نعرف سبيل الكرم81

أكد الضمري املسترت يف الفعل ) نعرف ( توكيدا لفظيا

 1/د2002

. العاشقان كالهما متعب       وكالهما متغصب متذلل82

) كالهما ( الواردة يف الشطر االول ال يصح اعرابها توكيدا معنويا , علل ذلك 

 2/د2002
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وما تسأهلم عليه من اجر إن هو إال  . قال تعاىل ) وما اكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني 83

ذكر للعاملني ( 

مثة ثالث مواضع للتوكيد اذكر اثنني خمتلفني يف الطريقة 

 2/د2002

فرق بني التعبريين حتتهما خط . أوضح ال84

يهون شعب موحد الصفوف  إن. ما 2هذا إال سحر مبني (        إن. قال تعاىل ) 1

 2/د2002

. قال تعاىل ) قالوا تاهلل لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف االرض ( 85

قال تعاىل ) كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه يف دين امللك (

يف االرض وإنَّا على ذهاٍب به لقادرون ( قال تعاىل ) فأسكناه

. وردت الالم مرات متعددة  استخرج اربعا منها , وبني نوعه 1

. ما نوع االسلوب يف قوله تعاىل ) تاهلل ( ؟ وماذا افاد ؟2

 1/د2003

. قال تعاىل ) ما هلم به من علم إال اتباع الظن (86

عني التوكيد وبني نوعه 

 1/د2003

من الشرق أنت        فقلت اجل من بقايا العرب . تسألين87

أكد الضمري املتصل يف الشطر الثاني توكيدا لفظيا

 1/د2003

. قال تعاىل ) فهل لنا من شفعاء (88

يف النص حرف جر زائد ما هو ؟ وماذا تعرف عن شروط زيادته ؟

 1/د2003

. قال تعاىل ) واقسموا باهلل جهد اميانهم لئن جاءتهم آية ليوِمُننَّ بها (89

. ما حكم توكيد الفعل املضارع ؟ وملاذا ؟1

. ما حالة الفعل املضارع املؤكد بالنون من حيث االعراب والبناء ؟ وملاذا ؟2

 1/د2003

. قال تعاىل ) ورزقين منه رزقا حسنا ( 90

رزقا ( توكيدا يف اآلية الكرمية , ملاذا ؟مل يفد املصدر ) 

 2/د2003

. قال تعاىل ) وما كان اهلل ليضيع اميانكم إنَّ اهلل بالناس لرؤوف رحيم (91

ختتلف الالم االوىل عن الثانية , كيف ترى ذلك ؟

 2/د2003

. وخل اهلويين الضعيف وال تكن نؤوما فإنَّ احلزم ليس بنائم92

. ما اعراب ) بنائم ( ؟2توكيدا لفظيا        . أكد اسم تكن 1

 2/د2003

. وإياك وامليتات ال تقربنها        وال تعبد الشيطان واهلل فاعبدا93

ما حكم توكيد الفعل ) تقرب ( بنون التوكيد ؟ وملاذا ؟

 2/د2003

 بل اكثرهم . قال تعاىل ) ولئن سألتهم من خلق السموات واالرض ليقولنَّ اهلل قل احلمد هلل94

هلل ما يف السموات واالرض إنَّ اهلل هو العلي احلميد ( ال يعلمون 

. تكررت الم التوكيد مرتني , فما نوعها يف كل مرة ؟1

. دل على التوكيد بالقصر مبينا نوعه 2

 1/د2004

. قال تعاىل ) امحل فيها من كل زوجني اثنني  (95

انفسهم يظلمون (قال تعاىل ) وما ظلمناهم ولكن كانوا 

قال الرسول ) " ( : لبيك حقا حقا تعبدا 

يف النصوص آنفة الذكر اساليب توكيد خمتلفة استخرجها مبينا طرائقها وانواعها

 1/د2004
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.  اوضح الفرق بني التعبريين 96

القناعة فكنز ال يفنىأّما تسافروا نصحبكم ,  إما

 1/د2004

. فيا لك من عان لديه تصاغرت جبابر أبدان وعقل ودرهم 97

مثة حرف زائد يف الشطر االول , ما هو ؟ وماذا تعرف عن شروط زيادته ؟

 1/د2004

. وملا تالقينا قضى اهلل حنبه          بوجه كوجه الشمس ما أن له مثل 98

كيف جتعل الكاف الواردة زائدة أ. ماذا يطلق النحاة على ) أن ( الواردة يف النص ؟     ب. 

للتوكيد ؟

 1/د2004

. وإياك وامليتات ال تقربنها         وال تعبد الشيطان واهلل فاعبدا99

ما حكم توكيد الفعل ) تقرب ( بنون التوكيد ؟ وملاذا ؟

 2/د2004

. عني احلروف الزائدة فيما يلي :100

. قال تعاىل ) فبما رمحة من اهلل لنت هلم (1

. اللهم ال ختلنا من واعظ3. قال تعاىل ) ليس هلم من دونه ولي وال شفيع (      2

 2/د2004

. قال تعاىل ) ومن يشرك باهلل فقد ضل ضالاًل بعيدا (101

قال تعاىل ) إنَّا حنن نزلنا عليك القرآن تنزيال (

. يف كل نص كريم ورد مفعول مطلق فأيهما افاد التوكيد ؟ وملاذا ؟1

. وردت توكيدات أخرى يف النصني , اذكرها وبني نوع كل منها2

 2/د2004

. أي انواع التوكيد يقع يف القول اآلتي :102

انصف اذنيك من فيك فإّنما جعل لك اذنان اثنان وفم واحد لتسمع اكثر مما تقول 

 1/د2005

 1/د2005ينا نوعه. واهلل ما طلبت اهواؤنا بدال         يف النص توكيد دل عليه مب103
 1/د2005. بنافعة. اعرب ما حتته خط : إليك عين فما الذكرى 104
مبا مل تستطعه األوائل  آلٍت. وإّني وإن كنت األخري زمانه         105

. دل على توكيدين خمتلفني مبينا نوعيهما2. اعرب ما حتته خط        1

 2/د2005

 2/د2005ما حكم توكيد الفعل ) تسهرّن ( بالنون ؟ وملاذا ؟        . ال تسهرنَّ على يأٍس تعانقه.  106
. قال تعاىل ) ومن يهد اهلل فما له من مضل أليس اهلل بعزيٍز ذي انتقام (107

دل على احلروف الزائدة

 2/د2005

. قال تعاىل ) ولو شاء ربك آلمن من يف االرض كلهم مجيعا (108

نفٍس واحدة ( قال تعاىل ) هو الذي خلقكم من

قال تعاىل ) وإّما ينزغنك من الشيطان نزٌغ فاستعذ باهلل (

استخرج التوكيدات وبني طرائقها وانواعها

 1/د2006

عنهم ابتغاء رمحة من بك ترجوها فقل هلم قوال ميسورا (ُتعرضنَّ . قال تعاىل ) وإمَّا 109

. ال تعد ) قوال ( توكيدا لفعله , ما 2. ما حكم توكيد الفعل بنون التوكيد ؟ وملاذا ؟      1

. اعرب ما حتته خط 3السبب ؟        

 1/د2006

. ليعلمنَّ الناس انَّ الُتقى         والرب كانا خرَي ما يذخر 110

يد الفعل بنون التوكيد ؟ سواء كانت الالم يف ) ليعلمن ( مكسور أم مفتوحة , فما حكم توك

معلاًل

 2/د2006
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. ِكال كفيه باملعروف حبٌر         وكل صفاته عذٌب مجيل111

. اجعل ) ِكال ( توكيدا2. ال تعد ) ِكال ( و ) كل ( توكيدا يف هذا البيت , ملاذا ؟       1

 2/د2006

( ُرسال. قال تعاىل ) لقد اخذنا ميثاق بن اسرائيل وارسلنا إليهم 112

. اعرب ما حتته خط 2. يف اآلية الكرمية طرائق توكيد , دل عليها وبني نوع كل منها     1

 1/د2007

. نصح حكيم أحد االمراء فقال : العدُل العدل أيها األمري فال تظننَّ عرشك قائم إال به 113

دير بأن يشتد به حكم (وغنَّ عدال ميازجه حلم جل

اذكر انواعها وطرائقهادل على اساليب التوكيد و

 1/د2007

. مدح احد االدباء أمريا فقال : أيها األمري ما أنا مبادٍح احدا سواك فلعمري قد اغنيتين 114

بكرمك عن اخللق فحق علي واهلل ان انقطع إليك انقطاعا وألقتصرنَّ على مودتك (

وكيد الفعل ) ألقتصرن ( . ما حكم ت2يف النص اساليب توكيد , دل عليها وبني طرائقها     . 1

بالنون ؟ وملاذا ؟

 2/د2007

. قال تعاىل ) وإن يكذبوك فقد ُكذبت رسل من قبلك واىل اهلل ترجع االمور ( 115

يرتاءى لك تقديم يف النص , عينه واذكر فائدته

 1/د2008

. قال تعاىل ) وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاملني ( 116

الثمرات جعل فيها زوجني اثنني (قال تعاىل ) ومن كل 

قال الرسول )"( والذي نفس حممد بيده ما بعد املوت من مستعتب

استخرج التوكيدات وبني طرائقها وانواعها

 1/د2008

. جرد حروف الزيادة ثم اضبط ما بعدها 117

. هلل درك من فارٍس2. أّما تهملنَّ الواجب تتعرض للخطر         1

دنيا قرينا كمثلهم        فذلك يف عيش احلياة رغيد. ومن يعط يف ال3

 1/د2008

. ما حتته خط توكيد لفظي , بني اللفظ املكرر118

ما بيين وبينهم  شتانربي خالق الصور          شتان  سبحانسبحان 

 1/د2008

 2/د2008معلال .. ال ترُج خريي وانت اليوم جتحده.      ماحكم توكيد ) ال ترُج ( بنون التوكيد ؟ 119
. قال تعاىل ) ما هلم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا ( 120

استخرج التوكيد مبينا طريقته 

 2/د2008

. استخرج من النصوص التالية التوكيد مبينا طرائقه وانواعه121

. قال تعاىل ) وإنَّ ربك هلو العزيز (1

أبا واحدا أغناهم باملناقب  . أبونا أٌب لو كان للناس كلهم      2

. اذا ما بدت من صاحب لك زلة        فكن انت حمتاال لزلته عذرا 3

 2/د2008

كأمثال اللؤلؤ املكنون (  . قال تعاىل ) وحوٍر عني 122

قال تعاىل ) ال تدخلوا من باب واحد ( 

ألست وعدتين يا قلب أّني         اذا ما تبت عن ليلى تتوب

آنفة الذكر اساليب توكيد خمتلفة , استخرجها مبينا طرائقها وانواعها يف النصوص

 1/د2009

. قال تعاىل ) وإنا لنحن حنيي ومنيت وحنن الوارثون ( 123

قال تعاىل ) فقد كذبت رسل من قبلك واىل اهلل ترجع االمور ( 

 1/د2009
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يف النصني الكرميني اسلوبا توكيد بالقصر , عينهما واذكر طريقة كل منهما

. اعرب ما حتته خط 124

بهذه املهمة بنفسك. قم انت 2          عسى. وناداها فعساها ان جتيب 1

 1/د2009

) لئن اجنيتنا من هذه لنكوننَّ من الشاكرين (. قال تعاىل 125

قال تعاىل ) وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل (

. بني حكم توكيد الفعل ) لنكوننَّ ( 2وملاذا ؟         . ما نوع الالم يف النصني الكرميني ؟ 1

بالنون معلال

 2/د2009

على الطوى وأظله .        ما حكم توكيد ما حتته خط بنون التوكيد ؟ وملاذا  ولقد أبيت. 126

؟

 2/د2009

توفيتين  . قال تعاىل ) وكلم اهلل موسى تكليما ( , ) إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو (  , ) فلما127

كنت أنت الرقيب عليهم ( , ) والذين آووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقا (

يف النصوص الكرمية اساليب توكيد خمتلفة , استخرجها مبينا طرائقها وانواعها

 1/د2010

 1/د2010. فليس له ما عاش منه مصاحل .     اكد الضمري املسترت يف الفعل ) عاش ( توكيدا لفظيا128
اهلل قل احلمد هلل (. قال تعاىل ) ولئن سألتهم من خلق السموات واالرض ليقولنَّ 129

. ما حالة الفعل املؤكد بنون التوكيد من حيث البناء واالعراب ؟ وملاذا ؟1

. تكررت الالم مرتني , فما نوعها يف كل مرة ؟2

 1/د2010

علمتنا إنك أنت العليم احلكيم (. قال تعاىل ) قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما 130

قال تعاىل ) وما ربك بغافل عّما يعملون ( 

يف النصني الكرميني اساليب توكيد خمتلفة استخرجها مبينا طرائقها وانواعها

 2/د2010

. ال حتسبين حمبا ويشتكي وصبا .    ما حكم توكيد الفعل ) ال حتسبين ( بنون التوكيد ؟ 131

وملاذا ؟

 2/د2010

. لعمري ما احسنت لي وجربتين      وإنك للقلب الكسري جلابر132

مثة توكيدات يف البيت , عني اثنني 

 2/د2010

. قال تعاىل ) وما يعلمان من أحد ( , ) وما هم بضارين به من أحد (133

. اعرب ) من أحد ( بالتفصيل 2. ما الذي افادته الباء يف ) بضارين ( ؟       1

 1/د2011

 أن تعد معايبه. من ذا ترضى سجاياه كلها        كفى املرء نبال 134

. ما موفع ما حتته خط من االعراب ؟2. يف النص توكيد دل عليه ذاكرا اعرابه      1

 1/د2011

. قال تعاىل ) وانظر اىل إهلك الذ ظلت عليه عاكفا لنحّرقّنه ثم لننسفنَّه يف اليم نسفا (135

استخرج مما حتته خط كل توكيد مبينا طريقته 

 2/د2011

. ال تظلمن اذا ما كنت مقتدرا          فالظلم ترجع عقباه اىل الندم136

. ما نوع ) ال ( ؟ وما حكم توكيد الفعل ) تظلمّن ( ؟ ومَل ؟1

. اذا علمت ان ) اذا ( شرطية غري جازمة , فما نوع ) ما ( ؟2

 2/د2011

اهلل اشكو ال اىل الناس انين       وليلى كالنا موجع مات واحدة. اىل 137

يف البيت توكيد بالقصر دعليه 

 2/د2011

 1/د2012. لساني وعيين والفؤاد وهميت       أود اللواتي ذا امسها منك والشطر138
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وما انا وحدي قلت ذا الشعر كله        ولكن لشعري فيك من نفسه شعر

مل        بأنك ما نلت الذي يوجب القدروإّني ولو نلت السماء لعا

. دل على مؤكد ) كله ( يف البيت 2. اكد الشطر االول من البيت االول توكيدا معنويا      1

ما اعراب ) لعامل ( و ) وحدي ( ؟. 3الثاني واعربه         

. وإني ملن قوم كأن نفوسهم        بها أنٌف أن تسكن اللحم والعظما139

يف النص توكيدان , وضحهما

 1/د2012

. تنسم من مشيم عرار جند        فما بعد العشية من عرار140

وردت ) عرار ( مرفوعة حمال دل عليها  معلال 

 1/د2012

. يا من يرجى للشدائد كلها         يا من إليه املشتكى واملفزع141

نوع التوكيدما املسوغ الذي جعل ) كل ( توكيدًا ؟ وضحه مبينا 

 2/د2012

. وال حتسنب ذهاب نفسك ميتة        ما املوت إال أن تعيش مذلال 142

ما حكم توكيد الفعل ) حتسنب ( ؟ وكيف جتعله معربا مضبوطا بالشكل

 2/د2012

. وإمنا العلم للنهى عصب         واحلسن يف اجلسم جاء من عصبه 143

ما الناس إال رواد جنعته         وناشروه وكاشفوا جحبه 

يف النص توكيدان بالقصر , دل عليهما 

 2/د2012

. قال تعاىل ) وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هلم به من علم إال اتباع الظن وما 144

قتلوه يقينا (

ث منها ؟. يف النص الكريم عدة توكيدات , هل تستطيع االهتداء اىل ثال1

. اذا كانت ) من ( زائدة , فما اعراب ) علم ( ؟2

 1/د2013

. قال تعاىل ) يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل علمها عند ربي ال جيليها لوقتها إال هو 145

)

يف النص توكيدان بالقصر , دل عليهما

 1/د2013

وال حتسنب ذهاب نفسك ميتة        ما املوت إال أن تعيش مذلال .  146

ما حكم توكيد الفعل ) حتسنب ( ؟ وكيف جتعله معربا مضبوطا بالشكل

 1/د2013

. قال تعاىل ) وإنَّ ربك هلو العزيز الرحيم ( , ) وأولئك هم الضالون (, ) قال فبعزتك 147

ألغويّنهم امجعني ( 

آنفة الذكر اساليب توكيد خمتلفة استخرجها مبينا طرائقهايف النصوص الكرمية 

 2/د2013

. أتستطيع ان تعد ما حتته خط توكيدا ؟ وملاذا ؟148

االوقات وال جدال كليف يقينا وعرفتك  وضوحاوضحت اخوتك 

 2/د2013

. يف النصوص اآلتية طرائق توكيد دل عليها ثم بني نوع كل منها149

ياة الدنيا لعب وهلو ( , ) قد أفلح من زكاها ( , ) إنَّ االبرار لفي نعيم ( , ) قال تعاىل ) إّنما احل

قال فبعزتك ألغويّنهم أمجعني (

ومن يعط يف الدنيا قرينا كمثلها        فذلك يف عيش احلياة رغيد 

 1/د2014

باهلل جهد اميانهم . قال تعاىل ) وإّما ينزغنَّك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل ( , ) واقسموا 150

لئن جاءتهم آية ليؤِمُننَّ بها (

وردت افعال بنون التوكيد ما كان منها معربا وما كان مبنيا ذاكرا السبب

 1/د2014
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. قال تعاىل ) ويرضنَي مبا آتيتهنَّ ُكلهّن (151

اذا كانت ) كلهّن ( توكيدا معنويا , فأين املؤكد ؟ 

 2/د2014

سحائب         على كل ارض متطر الغيث والغرقا. ما هذه االيام إال 152

ما غرض االستثناء ؟

 2/د2014

. يف النصوص الكرمية التالية طرائق توكيد دل عليها ثم بني نوع كل منها153

قال تعاىل ) إنَّك أنت العليم احلكيم ( , ) وما ربك بغافل عما يعلمون ( , ) يا أيها الناس اتقوا 

نفس واحدة (, ) ليوسف واخوه أحب اىل ابينا منا (ربكم الذي خلقكم من 

 2/د2014

 اجوبة االسئلة الوزارية يف اسلوب التوكيد
أ. إليه يرد , ما خترج إال بعلمه         ب. مبتدأ جمرور لفظا مرفوع حمال .1

صربا : توكيد لفظي منصوب / مبستطاع : الباء حرف جر زائد للتوكيد , مستطاع : خرب ما  .2

احلجازية جمرور لفظا منصوب حمال

أ. إمنا , ما الناس إال من رواد جنعته       ب. خرب مرفوع  .3

وجوب , مسبوق بقسم , مستقبل , مثبت , غري مفصول عن الالم بفاصل .4

كلهم : توكيد معنوي جمرور , واحدا : نعت منصوب . 5

أ. ال تبعدوا إال إياه : القصر , بالوالدين احسانا : القصر , ما يف ) أمَّا (احلروف الزائدة , النون )  .6

يبلغّن( 

ب. كال , ألنه موصوف      جـ. جوازا ألنه مسبوق بـ ) إما ( 

د. نعم : إما  : ان الشرطية املدغمة بـ ) ما الزائدة (

مهما يكن من شيء (أما : الشرطية التفصيلية عوضا عن ) 

أ. كال ألنه موصوف      ب. الباء الزائدة يف ) حبفيظ (  , إن يف ) إنك ( , الالم يف ) ألنت ( , أنت ,  . 7

احلليم , ان أريد إال االصالح , ما توفيقي إال باهلل , عليه توكلت , إليه أنيب

الم الم التوكيد , قوم : خرب ان مرفوع إن : حرف مشبه بالفعل , نا : ضمري متصل امسها , لقوم : ال .8

قد : احلروف , اىل املكارم واهلل : قسم , ما يف ) اذا ما ( احلروف الزائدة , الالم يف ) لقد (  احلروف ,  .9

ينسب : القصر , إلي : توكيد لفظي

وجوب , واهلل لتكتنبَّ بدمكم وعرقكم  .10

كلها : توكيد معنوي مرفوع .11

الناس من : القصر , الباء ) مبؤمنني ( احلروف الزائدة , ما خيدعون اال انفسهم : القصر , هلم من  .12

عذاب : القصر , إمنا : القصر , ان ) انهم ( : احلروف , هم : القصر , املفسدون : القصر

االمتناع , اجلواز ألنه مسبوق بطلب .13

من نصري : سبق بنفي وتلته نكرة .14

ناهية جازمة , تأمنن : فعل مضارع مبين على الفتح إلتصاله بنون التوكيد يف حمل جزم  ال : . 15

ونون التوكيد ال حمل هلا من االعراب والفاعل ضمري مسترت تقديره ) أنت ( , بنائم : الباء حرف 

جر زائد , نائم : خرب ) ما ( احلجازية جمرور لفظا منصوب حمال
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, قد : حرف حتقيق وتوكيد , لتاتني : الالم واقعة يف جواب قسم ) تأتني (  لقد : الالم الم التوكيد .16

فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد والنون ال حمل هلا من االعراب 

ان : حرف مشبه بالفعل , املنايا : امسها منصوب , ال : نافية غري عاملة , تطيش : فعل مضارع 

رفوع واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب  ان مرفوع , سهامها : فاعل م

ان اجري إال على اهلل , الباء ) بطارد ( , ان ) انهم ( , ما احلياة الدنيا إال لعب , الالم ) للدار (  .17

سبق بقسم , مثبت , مستقبل , غري مفصول عن الالم بفاصل , وجوب .18

كنت انا . 19

: ضمري متصل امسها , الالم : الم التوكيد , قوم : خرب ان مرفوع , ما  ان : حرف مشبه بالفعل , نا . 20

: زائدة للتوكيد

انَّ , انت , ال .21

واهلل لتعلمنَّ الدنيا .22

أ. الوجوب : مسبوق بقسم , مثبت , مستقبل , غري مفصول عن الالم  . 23

ال : ناهية جازمة , تعجنب : فعل مضارع مبين على الفتح يف حمل جزم , ونون التوكيد ال حمل هلا  .24

مبتدأ مرفوع من االعراب والفاعل ضمري مسترت تقديره ) أنت ( / كله : 

عركناه كلنا , مجيعنا , عامتنا , ...أخل  .25

اجلروف الزائدةان حسابهم إال على ربي : القصر , الباء ) بطارد (  .26

لعمرك : قسم او الم التوكيد / ما ينال الفضل إال تقي : القصر  .27

أ. أمضيت أنت , جواز        ب. االمتناع : ومل تتوفر شرو ط الوجوب وال اجلواز .28

كالنا : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف , دون : ظرف منصوب وعالمة نصبه الفتحة / ما :  .29

زائد  للتوكيد , حب : مضاف اليه , ان . حرف مشبه بالفعل / كل : امسها منصوب 

وتب : توكيد لفظي , غي جيدها حبل من مسد : القصر .30

. جوازاأ. من حق : خرب جمرور لفظا مرفوع حمال      ب .31

الباء ) برادي ( احلروف الزائدة , بنعمة اهلل جيحدون : القصر .32

التوكيد : بتكرار اجلملة االمسية .33

إن : حرف زائد للتوكيد .34

أ. لتعلمن : واو اجلماعة فاعل       ب. إن ) إنه ( احلروف .35

يف الزالت : التوكيد .36

إن الشرطية املدغمة بت ) ما ( الزائدة  .37

أ. معرب التصاله بالنون اتصاال غري مباشر       ب. املوطئة للقسم .38

الزائدة للتوكيد .39

أسر انا .40

كال : مل تتوافر فيه شروط الوجوب وال اجلواز .41



للصف السادس العلمي

اهلل : القصركالهما : توكيد معنوي , انتم : توكيد لفظي , ال يعلم الغيب إال  .42

من واعظ : متييز جمرور لفظا منصوب حمال .43

إما : ان الشرطية املدغمة بـ ) ما الزائدة ( , حنن : توكيد لفظي يف حمل رفع  .44

أ. حنن : توكيد لفظي       ب. كذلك : جوازا , التوكيد .45

أ. وجوب      ب. الالم املوطئة للقسم .46

اجلازمة , أن : احلرف املشبه بالفعل , ال : زائدة للتوكيدإن : الشرطية  .47

أ. وجوب , لسوف أرفع او ارفع اآلن أو ال ارفع       ب. قد , ما للصنيعة مذهب عنه , الالم يف لئن , ال  .48

شأن 

إن , الباء ) مبسمع ( , إن انت إال نذير  .49

واهلل لنقولن احلق .50

الضمري املسترت توكيد لفظي ألنه أكد .51

اىل ربك منتهاها , إمنا , مل يلبثوا إال عشية  .52

ليعلمن : معرب التصاله بالنون بصورة غري مباشرةأ. ألجعلن : مبين التصاله بالنون مباشرة  ,  .53

أ. الالم : الم التوكيد , قد : حرف حتقيق      ب. املخاطب منكر ملا يسمع  .54

الباء ) مبعجزين ( يف خرب ) ما (  , من ولي : سبقه نفي وتلته نكرة , ال  : سبقتها نفي و الواو تاله  .55

مفرد 

التحقيق والتوكيد , وتفيد الشك اذا تالها مضارع .56

أ. من نعمة : سبقه نفي وتلته نكرة      ب. االمتناع , وجود فاصل بني الالم والفعل .57

ب. نعم , توكيد معنوي التصاهلا بضمري يعود على املؤكد     أ. حال منصوب   .58

. له دعوة احلق : القصر , ال يستجيبون إال : القصر , الباء ) ببالغه ( احلروف 2. التوكيد       1 .59

الزائدة , ما دعاء الكافرين إال : القصر

التوكيد اللفظي .60

حرف زائد للتوكيد .61

وجوب , سبقه قسم , مثبت , مستقبل , غري مفصول عن الالم  .62

أ. احلرف ) ان ( , لنا : القصر , ألن املخاطب منكر ملا يسمع       ب. ألنه وصف .63

أ. الالم و ) قد  ( : باحلروف , من : احلروف الزائدة , لنا : القصر  .64

املخاطب منكر ملا يسمعب. مبتدأ جمرور لفظا مرفوع حمال      جـ. ألن 

بالوان املدافعة كلها : فيها ضمري يعود على املؤكد  .65

أ. ما يف ) أيًا ما (      ب. له االمساء احلسنى : القصر .66

عنك عنك .67

ان الشرطية يف ) لئن ( و ) ان ( النافية , من : حرف جر زائد للتوكيد , أحد : فاعل جمرور لفظا  .68

مرفوع حمال
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وجوب , واهلل لتكتنب بدمكم جمد العراق .69

له القصر من ظهري : احلروف الزائدة , وال تنفع إال ملن : القصر , العي : القصر بـ ) أل (  .70

الالم الواقعة يف جواب قسم , نون التوكيد احلروف , نسفا : املصدر .71

. من شيء : احلروف الزائدة , انتم : توكيد لفظي , ال : احلروف الزائدة 1 .72

. الواو الضمري املتصل يف ) تعلموا ( 2

صربا : مفعول مطلق منصوب , صربا : توكيد لفظي منصوب .73

أصانعك أنا .74

للتوكيدمن : حرف زائد , فتية : متييز جمرور لفظا منصوب حمال , ان : حرف زائد  .75

معرب , مسند اىل واو اجلماعة , املخاطب .76

ال تبعثّن : فاعل .77

أ. لئن : الم التوكيد , لفي : الواقعة يف جواب قسم     ب . االمتناع : وجود فاصل بني الالم والفعل .78

االوىل : توكيد معنوي مرفوع والثانية مضاف اليه جمرور . 79

, إن : احلروف , الالم ) ألقول ( : احلروف , من ذنب : احلروف الزائدة , استغفر : أ. أيم اهلل : القسم  .80

القصر

ب. حرف جر زائد للتوكيد     جـ. وجوب

نعرف حنن .81

ألنه مبتدأ ثان أو ال ميكن حذفه .82

الباء ) مبؤمنني ( حرف زائد , من أجر : حرف زائد , ان هو إال : القصر .83

نافية غري عاملة والثانية زائدة للتوكيداالوىل  .84

. لقد : الم التوكيد , لتفسد : الم التعليل , ليأخذ : الم اجلحود , ليوسف : حرف جر , لقادرون : 1 .85

الم التوكيد 

. القسم وأفاد التوكيد2

من علم : احلروف الزائدة , هلم : القصر  .86

قلت انا .87

ته نكرةمن : سبقه استفهام وتل .88

.الوجوب : مسبوق بقسم , مثبت , مستقبل , غري مفصول عن الالم 1 .89

. معرب : التصاله بالنون بصورة غري مباشرة2

ألنه وصف .90

االوىل الم اجلحود والثانية الم التوكيد .91

حمال. الباء : حرف جر زائد ) نائم ( خرب ليس جمرور لفظا منصوب 2. ال تكن أنت        1 .92

اجلواز ألنه مسبوق بطلب ) النهي ( .93

. الالم ) لئن ( املوطئة للقسم , الالم ) ليقولن ( الواقعة يف جواب قسم 1 .94
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. هلل ما يف السموات : القصر بتقديم ما حقه التأخري2

القصر بـ ) أل ( التعريفالغين : 

التأخري , حقا ) االوىل ( التوكيد ببعض االلفاظ ,  اثنني : النعت , انفسهم : القصر بتقديم ما حقه  .95

) حقا ( الثانية : توكيد لفظي

إما : ) ان ( الشرطية املدغمة بـ ) ما ( الزائدة .96

أما : الشرطية تفيد التوكيد والتفصيل عوض عن ) مهما يكن من شيء ( 

من : تلته نكرة وسبق بتعجب .97

. كمثل وجه الشمس2   . الزائدة للتوكيد      1 .98

اجلواز ألنه مسبوق بطلب ) النهي ( .99

. من 3. ال يف ) وال (      2. ما يف ) فبما (       1 .100

. تنزيال : ألنه مل يوصف ومل يضف1 .101

. قد : احلروف , ان : احلروف , حنن : توكيد لفظي2

إمنا : القصر  , اثنتان , واحد : نعت .102

واهلل : القسم .103

الباء : زائدو للتوكيد , نافعة : خرب ما احلجازية جمرور لفظا منصوب حمال .104

.  آلٍت : الالم الم التوكيد , آٍت : خرب ان مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على اليا احملذوفة1 .105

. باحلروف : ان و الالم / القصر بأل التعريف ) االخري (2

جواز , ألنه مسبوق بطلب ) النهي (  .106

من , الباء .107

كلهم : معنوي / واحدة : النعت / ما : الزائدة يف )إما ( / النون ) ينزغنك ( : احلرف .108

. ألنه موصوف2. اجلواز مسبوق بـ ) إما (       1 .109

جزم ألنه فعل الشرط  . ) تعرضن ( فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد يف حمل3

ونون التوكيد ال حمل هلا من االعراب والفاعل ضمري مسترت تقديره ) أنت (

اذا كسرت فحكمه جوازا مسبوق بطلب ) الم االمر ( , واذا فتحت فحكمه الوجوب مسبوق بقسم  .110

مقدر ومثبت ومستقبل وال يفصل بينه وبني الالم فاصل

. كفاه كالهما حبران2مائر        . ألنهما مل تضافا اىل ض1 .111

. رسال : مفعول به منصوب2. الالم : احلروف / قد : احلروف      1 .112

العدل : توكيد لفظي / النون ) ال تظنن ( : احلروف / فال تظنن إال به : القصر بالنفي واالستثناء  .113

/ ان : احلرف / الالم ) جلدير ( : احلروف

. الباء ) مبادح ( احلرف الزائد / الالم ) لعمري ( احلروف / لعمري : القسم / قد : احلروف / واهلل 1 .114

نون ) ألقتصرن ( : احلروف : القسم / انقطاعا : املصدر / الالم ) ألقتصرن ( : احلروف / ال

. الوجوب : مسبوق بقسم ومثبت ومستقبل وال يفصل بني الالم والفعل فاصل2

ىل اهلل : التوكيد بالقصرا .115
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أل ) الظاملني ( : القصر بأل التعريف / من كل الثمرات : القصر بتقديم ما حقه التأخري / اثنني  .116

: النعت / والذي : القسم / بعد املوت : القصر بتقديم ما حقه التأخري / من مستعتب : احلروف 

الزائدة

. مثل3. فارسا     2. ان تهمل     1 .117

سبحان : االسم / شتان : اسم الفعل / جودي : اجلملة الفعلية .118

اجلواز : مسبوق بطلب ) النهي (  .119

هلم : القصر بتقديم ما حقه التأخري / من علم : احلروف الزائدة / يقينا : ببعض االلفاظ  .120

القصر بأل التعريف. ان : احلروف / الالم ) هلو ( : احلروف / أل ) العزيز ( : 1 .121

. ما : احلروف الزائدة / أنت : توكيد لفظي3. كلهم : توكيد معنوي / واحدا : نعت      2

الكاف ) كأمثال ( : احلروف الزائدة / واحد : النعت / إن ) إني ( : احلروف / ما : احلروف الزائدة .122

أل ) الوارثون ( القصر بأل التعريف / اىل اهلل : القصر بتقديم ما حقه التاخري .123

. عسى : توكيد لفظي1 .124

. الباء : حرف جر زائد للتوكيد , نفسك : توكيد معنوي جمرور لفظا مرفوع حمال2

الالم ) لنهتدي ( الم . الالم ) لنكونّن ( الواقعة يف جواب القسم / الالم ) لئن ( املوطئة للقسم / 1 .125

اجلحود 

. الوجوب : مسبوق بقسم ومثبت ومستقبل وال يفصل بني الالم والفعل فاصل2

االمتناع لوجود فاصل بني الالم والفعل .126

تكليما : املصدر / إمنا : القصر / أنت : التوكيد اللفظي / الرقيب : القصر بأل التعريف /  .127
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